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Број:5.2-23820    

Дана: 11.09.2017.           

     

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућеног путем 

електронске поште (е-maila) дана 08.09.2017. године за јавну набавку добара – Набавка и 

уградња затварача и актуатора за филтерска поља 3 и 9 у СФС (комплет), отворени 

поступак, број 22/17-С. 

  

Дана 08.09.2017. у 14,17 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку добара – Набавка и уградња затварача и актуатора за 

филтерска поља 3 и 9 у СФС (комплет), отворени поступак, број 22/17-С. Наручилац је 

дана 08.09.2017. године у 14,20 часова електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питање од 08.09.2017. 

 

Поштована, 

  

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015) тражимо додатна појашњења у конкурсној документацији – пет питања у вези 

јавне набавке бр 22/17-С чији је предмет Набавка и уградња затварача и актуатора за 

филтерска поља 3 и 9. 

1. Како је у спецификацији тражено 14 вентила са актуаторима, молимо појашњење који су 

регулациони/са позиционером/?  

2. Да ли је позиционер са електричним сигналом 4-20mА? 

3. За on/off вентиле молимо да дефинишете напон пилот вентила. 

4. Да ли су погони двоструког дејства и који је притисак техничког ваздуха? 

5. Наведени рок испоруке од 5-15 дана није могуће испунити с обзиром на то да производни 

циклус за израду затварача у количинама и димензијама који се траже тендером износи 

најмање 45 дана. Из тих разлога тражимо да се рок испоруке промени и продужи  на 45 дана 

како би увозници и произвођачи били у равноправном положају. У случају да наручилац 

посла задржава првобитан став молимо за аргументовано образложење. 

 

Молим Вас да у складу са чланом 20. став 6 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) потврдите пријем електронске поште. 

 

 

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 одговор на постављена 

питања. 

 

Одговор: 

 

1. На вентилу са актуатором DN300 се налази позиционер “GEMÜ”. 

 

2. Да, са вентила се користи I сигнал 4-20 mА. 

 

3. Сигнали са on/off вентила се воде на дигитални улаз PLC, напон је 24 V DC. 
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4. Да, погони су двоструког дејства, а притисак техничког ваздуха је 6 bar. 

 

5. С обзиром да се ради о роби која је дефинисана техничким стандардима, а самим тим 

одговара скоро сваки светски произвођач опреме, сматрамо да се комплетна поруџбина 

може реализовати у наведеном року, јер је врло вероватно да се на лагерима произвођача и 

дистрибутера широм Европе налази наведена количина нама потребних затварача. Значи не 

ради се о роби која би се специјално производила у траженим димнзијама и количинама за 

потребе Наручиоца и да као таква не постоји на лагерима произвођача. Осим тога, у току је 

реализација другог уговора - Извођење радова на санацији филтерских поља, те је потребно 

да набавка затварача и актаутора тече паралелно са извођењем поменутих  радова. 

Наручилац напомиње  да је дана 21.07.2017. године на Порталу јавних набавки и својој 

интернет страници објавио Претходно обавештење као информацију понуђачима о намери 

Наручиоца да распише предметну јавну набавку, као и оквирно време објављивања Позива 

за подношење понуда. Из наведеног разлога сматрамо да су сви заинтересовани понуђачи 

имали довољно времена да се припреме за предметну јавну набавку. Наручилац остаје при 

траженом року испоруке предметних добара. 

 

 

 

 

С поштовањем,                                                  ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

      


