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Број:5.2-23541    

Дана: 07.09.2017.           

     

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућеног путем 

електронске поште (е-maila) дана 05.09.2017. 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 05.09.2017. у 12,03 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 05.09.2017. године у 12,13 часова електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питање од 05.09.2017. 

 

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 – четири 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. Молимо вас да наведете техничке детаље за електромоторне погоне вентила (напон, IРxx 

заштита, on/off или регулација, врста сигнала...) 

2. Да ли за DN600 можете дати дужи рок испоруке? 

3. Да ли се ради о центричним лептирима са сендвич/wafer/ уградњом? 

4. Да ли лептир вентили треба да буду за питку воду (WRAS, ACS...). 

 

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. У спецификацији је наведено да су лептирасти затварачи погоњени са пнеуматским 

актуаторима, значи нису електромоторни погони. На пет (5) актуатора се налазе само 

давачи крајњих положаја (on/off), а на једном актуатору се налази позиционер. Сви сигнали 

се воде на PLC. 

 

2. Не можемо дати дужи рок за затвараче DN600 због другог уговора, а то су Радови на 

санацији филтерских поља. Набавка и радови за оба уговора изводиће се паралелно. 

 

3. Да, облик тела вентила је wafer, тј. ради се о међуприрубничким вентилима како је и 

наведено у техничкој спецификацији. 
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4. Овде се ради о замени свих затварача на филтерском пољу. Иако поједини затварачи нису 

увек у контакту са питком водом (на аерисаној води, првом филтрату....) у против струјном 

кретањеу воде када се филтер зауставља, пере, дезинфикује, тада долазе у контакт са 

питком водом. Тако да затварачи – вентили треба да буду за питку воду. 

 

 

 

 

 

 

С поштовањем,                                                  ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

      


