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Број: 5.2.-5769                           

                                                                                                           

Дана: 13.03.2017.         

 

Предмет: Одговор на питањa-појашњење потенцијалних понуђача упућених  путем 

електронске поште (е маил)  дана 10.03.2017. године за јавну набавку добара  – набавка 

цевног материјала пречника Ø 600mm, за потребе извођења радова на постављању цевовода 

сирове воде, са изворишта „Петроварадинска ада“ преко новог друмско-железничког моста 

у Новом Саду, број јн 03-И/2016 у отвореном поступку. 

  

Дана 10.03.2017. у 08,37  и 11,33 часова потенцијални понуђачи су упутили путем 

електронске поште питања везан за јавну набавку добара  – набавка цевног материјала 

пречника Ø 600mm, за потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са 

изворишта „Петроварадинска ада“ преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду, 

број јн 03-И/2016 у отвореном поступку. Наручилац је дана 10.03.2017. у 08,50 и 11,54 

часова електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питања: 

 

1. У тендеру су наведене дуктилне цеви са спојем на закључавање.  

Постављено питање је: На који начин ће бити спојен нови са постојећим цевоводом и 

да ли су предвиђени дуктилни ливени фитинзи са спојем на закључавање? Од којег 

су материјала цеви у постојећем цевоводу?  

2. У муфу цеви мора бити изливен назив пројекта или име града Новог Сада.  

Постављено питање је: Да ли треба у муфу цеви излити назив – град Нови Сад или 

Нови Сад?  

3. У техничкој спецификацији поз 1 на стр. 37/37 наводите да у муфу цеви мора бити 

изливен назив пројекта или име града Новог Сада ( да би се знало да ус цеви нове и 

произведене баш за тај пројекат). Цеви које ми желимо да понудимо биће 

произведене у Немачкој или Аустрији према највишим стандардима. Код ових 

произвођача изливање података на муфу се не ради већ се маркирање према 

стандарду и вашем захтеву може реализовати штампањем, укључујући име града или 

пројекта са датумом производње цеви. Према нашим информациајма само један 

произвођач може излити тражене податке.  

 

Питање гласи: Да ли прихватате тражено обележавање штампањем одговарајућом 

бојом? 
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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. 

 

 

1. Предмет јавне набавке је набавка цевног материјала са гумицама и јасно је 

дефинисана спецификацијом, а њихова монтажа и спајање са постојећим 

цевоводом није предмет јавне набавке. Постојећи цевовод је од истог материјала 

као и специфицирани, али ни то није предмет наведене јавне набавке. 

 

2 и 3. Имајући у виду чињеницу да је тражено обележавање цеви изазвало 

недоумице, овим путем обавештавамо све потенцијалне понуђаче да одустајемо од 

траженог обележавања тј понуде за наведену набавку цеви  ће бити прихваћене без 

ознаке града или пројекта. 

 

 

Све наведе измене се налазе у измењеној конкурсној документацији Наручиоца. 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

-Служби „Јавних набавки“ 

-Архиви 

     

 


