
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  ПИБ 100237118 АИК БАНКА 105-32308-08 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

Број: 5.2.-28752       

Дана:27.10.2017.   

                                                                 

                                

Предмет: Одговор на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућен путем 

електронске поште (maila) дана 24.10.2017. године за јавну набавку мале вредности добара – 

Набавка архивских полица за локалитет Спенс, број 71/17. 

  

Дана 24.10.2017. године у 12,24 потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања - везано за јавну набавку мале вредности добара – Набавка архивских полица за 

локалитет Спенс, број 71/17. Наручилац је истог дана у 13,48 електронским путем 

потврдио пријем питања. 

 

Питање  у 12,24 часова: 

 

„Molimo vas za dodatno pojašnjenje tehničke specifikacije. 

U tekstu Vrsta,tehničke karakteristike i opis  dobara koja su predmet nabavke, niije jasno 

definisano : 

     - kako polica  izgleda, 

     - koji su profili noseći (stubov) a koji su poprečni. 

     - u dokumentaciji je data blažujka d=18 mm, 122x244 cm.  Nije definisano da li se cela tabla 

postavlja kao jedna etaža. 

     - Da li imate crtež, skicu ili fotografiju opisane arhivske police?“ 

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 

питања. 

 

 

Одговор на питање:  

 

   1. Како полица изгледа ? 

Одговор: Полицу за потребе архивирања документације, чине носећи челични кутијасти 

профили-стубови, попречни Л профили, на које се ослањају блажуљке. Блажуљке се 

постављају етажно, на симетричним растојањима. Бочне странице полице су од иверице, 

чија дебљина није дефинисана. Полица мора бити анкерисана за подне и плафонске 

површине. Врста анкера је по избору понуђача. 

    2. Који су профили носећи (стубови) а који су попречни ? 

 

Одговор: Конструкцију полице чине носећи челични кутијасти профили-стубови и 

попречни Л профили, на које се ослањају блажуљке. Димензије су дате у техничкој 

спецификацији. 
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    3. У документацији је дата блажујка д=18 мм, 122x244 цм.  Није дефинисано да ли се 

цела табла поставља као једна етажа. 

 

Одговор: Полице су различитих димензија, тако да сам распон конструкције дефинише да 

ли ће се радити из једног или више делова. Такође зависи и од начина израде, , а и од 

величине табле коју сечете. Може се радити из једног или више делова, који се могу 

међусобно спајати. Сечењем табле добијате диманзије потребне за уклапање у дате габарите 

архивске полице. Могућа су одступања од датих димензија блажуљке, зависно од 

добављача материјала. 

    4. Да ли имате цртеж, скицу или фотографију описане архивске полице? 

Одговор: Не поседујемо ништа од тражених прилога. 

 

С поштовањем, 

 

                                                          ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“НОВИ САД 

 

                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 71/17 

 

 

 
Доставити: 

 Служби „Јавних набавки“ 

 Архиви      


