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Број: 5.2.-21521       

Дана:14.08.2017.   

                                                                 

                                

Предмет: Одговор на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућен путем 

електронске поште (maila) дана 10.08.2017. године за јавну набавку мале вредности добара – 

Набавка техничке хемије, број 60/17. 

  

Дана 10.08.2017. године у 14,01 потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања - везано за јавну набавку мале вредности добара – Набавка техничке хемије, број 

60/17. Наручилац је дана 11.08.2017. године у 07,00 електронским путем потврдио пријем 

питања. 

 

Питање у 14,01 часова: 

 

„Saglasno članu 63. Stav 2 Zakona o javnim nabavkama, kao zainteresovano lice u predmetnom 
postupku javne nabavke, obraćamo se Zahtevom za dodatnim pojašnjenjima konkursne 
dokumentacije: 
Pitanja: 
1. Za poziciju br. 30; naručilac zahteva „isporuka u bocama od 1 litre“, količina: kom 5. 
Da li ponudjač može da ponudi adekvatno sredstvo koje na suštinski jednak način ispunjava 
zahtev Naručioca za poziciju broj 30, u pakovanju u boci od 500 ml? 
 
2. Za poziciju br. 32; Naručilac zahteva zaštitni uretanski površinski film za električne 
komponente, za probojni napon od 40 kV, tip ureth red, proizvodjača geachem ili odgovarajuće. 
Sredstvo se isporučuje u komprimovanoj boci zapremini 300 ml. 
Da li ponudjač može da ponudi adekvatno sredstvo koje na suštinski jednak način ispunjava 
zahtev naručioca za poziciju broj 32, drugog proizvodjača, i to poliuretanski lak za zaštitu i 
izolaciju visoke vrednosti veći od 40 kV, providni a ne red (crveni), u pakovanju sprej boca od 400 
ml? 
 
3. Za poziciju br. 33; Naručilac zahteva pakovanje od 400 ml, komada 5. 
Da li ponudjač može da ponudi odgovarajuće sredstvo drugog proizvodjača u pakovanju od 500 
ml?  
 
4. Za poziciju br. 34; Naručilac zahteva pakovanje od 400 ml, komada 5. 
Da li ponudjač može da ponudi odgovarajuće sredstvo drugog proizvodjača u pakovanju od 500 
ml?  
 
5. Za poziciju br. 35; Naručilac zahteva pakovanje od 3,5 lit, komada1. 
Da li ponudjač može da ponudi odgovarajuće sredstvo drugog proizvodjača u pakovanju od 5 
litara ?  
 
6. Za poziciju br. 36; Naručilac zahteva pakovanje od 300 ml, komada 15. 
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Da li ponudjač može da ponudi odgovarajuće sredstvo drugog proizvodjača u pakovanju od 500 
ml?  
 
7. Za poziciju br. 38; Naručilac zahteva pakovanje od 500 ml, komada 1. 
Da li ponudjač može da ponudi odgovarajuće sredstvo drugog proizvodjača u pakovanju od 400 
ml?  
 
PREDLAŽEMO NARUČIOCU DA U TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI ODREDI MINIMALNA I MAKSIMALNA 
PAKOVANJA PROIZVODA I UPOZORAVAMO NARUČIOCA DA SE U OVOM SLUČAJU KADA SU 
PAKOVANJA FIKSNA, FAVORIZUJE PONUĐAČ KOJI JE DO SADA ISPORUČIVAO ZAHTEVANA 
SREDSTVA, KONKRETNO „GEAHEM“ D.O.O. BEOGRAD KOJI NIJE PROIZVOĐAČ VEĆ UVOZNIK 
NAVEDENIH SREDSTAVA, A ZAHTEVANA SREDSTVA SU STRANOG POREKLA.“ 
 

 

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. 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

За позицију бр. 30; наручилац захтева „испорука у боцама од 1 литре“, количина: ком 5.  

 

Да ли понуђач може да понуди адекватно средство које на суштински једнак начин 

испуњава захтев Наручиоца за позицију број 30, у паковању у боци од 500 мл? 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

У техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији предметног поступка јавне 

набавке, позиција бр. 30, већ је наведено: „произвођача Geachem или одговарајуће“. 

 

Величина паковања је одређена у складу са потребама Наручиоца, те Наручилац остаје при 

датом техничком услову дефинисаном у конкурсној документацији. 

 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

За позицију бр. 32; Наручилац захтева заштитни уретански површински филм за електричне 

компоненте, за пробојни напон од 40 kV, тип ureth red, произвођача geachem или 

одговарајуће. Средство се испоручује у компримованој боци запремини 300 мл. 

 

Да ли понуђач може да понуди адекватно средство које на суштински једнак начин 

испуњава захтев наручиоца за позицију број 32, другог произвођача, и то полиуретански лак 

за заштиту и изолацију високе вредности већи од 40 kV, провидни а не red (црвени), у 

паковању спреј боца од 400 мл? 

 

ОДГОВОР бр. 2: 

У техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији предметног поступка јавне 

набавке, позиција бр. 32, већ је наведено: „произвођача Geachem или одговарајуће“. 

 

Величина паковања и тип производа је одређена у складу са потребама Наручиоца, те 

Наручилац остаје при датом техничком услову дефинисаном у конкурсној документацији. 

 

ПИТАЊЕ бр. 3: 

За позицију бр. 33; Наручилац захтева паковање од 400 мл, комада 5. 
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Да ли понуђач може да понуди одговарајуће средство другог произвођача у паковању од 

500 мл?  

 

ОДГОВОР бр. 3: 

У техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији предметног поступка јавне 

набавке, позиција бр. 33, већ је наведено: „произвођача Geachem или одговарајуће“. 

 

Величина паковања је одређена у складу са потребама Наручиоца, те Наручилац остаје при 

датом техничком услову дефинисаном у конкурсној документацији. 

 

ПИТАЊЕ бр. 4: 

За позицију бр. 34; Наручилац захтева паковање од 400 мл, комада 5. 

 

Да ли понуђач може да понуди одговарајуће средство другог произвођача у паковању од 

500 мл?  

 

ОДГОВОР бр. 4: 

У техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији предметног поступка јавне 

набавке, позиција бр. 34, већ је наведено: „произвођача Geachem или одговарајуће“. 

 

Величина паковања је одређена у складу са потребама Наручиоца, те Наручилац остаје при 

датом техничком услову дефинисаном у конкурсној документацији. 

 

ПИТАЊЕ бр. 5: 

За позицију бр. 35; Наручилац захтева паковање од 3,5 лит, комада1. 

 

Да ли понуђач може да понуди одговарајуће средство другог произвођача у паковању од 5 

литара?  

 

ОДГОВОР бр. 5: 

У техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији предметног поступка јавне 

набавке, позиција бр. 35 већ је наведено: „произвођача Geachem или одговарајуће“. 

 

Величина паковања је одређена у складу са потребама Наручиоца, те Наручилац остаје при 

датом техничком услову дефинисаном у конкурсној документацији. 

 

ПИТАЊЕ бр. 6: 

За позицију бр. 36; Наручилац захтева паковање од 300 мл, комада 15. 

 

Да ли понуђач може да понуди одговарајуће средство другог произвођача у паковању од 

500 мл?  

 

ОДГОВОР бр. 6: 

У техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији предметног поступка јавне 

набавке, позиција бр. 36, већ је наведено: „произвођача Geachem или одговарајуће“. 

 

Величина паковања је одређена у складу са потребама Наручиоца, те Наручилац остаје при 

датом техничком услову дефинисаном у конкурсној документацији. 

 

ПИТАЊЕ бр. 7: 

За позицију бр. 38; Наручилац захтева паковање од 500 мл, комада 1. 
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Да ли понуђач може да понуди одговарајуће средство другог произвођача у паковању од 

400 мл?  

 

Предлажемо Наручиоцу да у техничкој спецификацији одреди минимална и максимална 

паковања производа и упозоравамо Наручиоца да се у овом случају када су паковања 

фиксна, фаворизује понуђач који је до сада испоручивао захтевана средстава, конкретно … 

који није произвођач већ увозник наведених средстава, а захтевана средства су страног 

порекла. 

 

ОДГОВОР бр. 7: 

У техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији предметног поступка јавне 

набавке, позиција бр. 38, већ је наведено: „произвођача Geachem или одговарајуће“. 

 

Величина паковања је одређена у складу са потребама Наручиоца, те Наручилац остаје при 

датом техничком услову дефинисаном у конкурсној документацији. 

 

С поштовањем, 

                                                                   

    ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                                    Комисија за јавне набавке 

 
Доставити: 

 Служби „Јавних набавки“ 

 Архиви      


