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Број: 5.2-11660   

Дана: 05.05.2017.           

     

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућеног путем 

електронске поште (е-maila) дана 03.05.2017. године за јавну набавку мале вредности добара 

– Набавка електроматеријала број јнмв 25/17. 

  

Дана 03.05.2017. у 13,10 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку мале вредности добара – Набавка електроматеријала 

број јнмв 25/17. Наручилац је дана 03.05.2017. године у 13,26 часова електронским путем 

потврдио пријем питања. 

 

Питање од 03.05.2017. 

 

Поштовани, 

  

Молим вас да одговорите на следећа питања за ЈН бр. 25/17 - Електроматеријал: 

 

1. Позиција 1360  

  Вишенаменска диск антена за  GPRS/GSM модем у претходној позицији 900/1800 MHz 

Zn=50Ω  типа "Smarteq Wireless AB"  или одговарајући... 

 

Међутим, позиција 1359 је минијатурни компактни једнополни релеј Omron... 

Молимо Вас да тачно дефинишете тип антене који је потребно понудути и наведете тип 

било ког произвођача како би понудили технички сиправну антену. 

 

2. Позиција 622 гласи –  

    Једнополно подножје топљивог осигурача за монтажу на таблу  

     In=2-25A, EZV25 

 

Ако није штампарска грешка, јер EZV25 није познато да нек производи, молим Вас да 

наведете бар једног произвођача који производи то подножје. 

 

3. Позиција 624 гласи – 

    Једнополно подножје топљивог осигурача за монтажу на таблу  

     In=35-63A, EZV63 

 

Ако није штампарска грешка, јер EZV63 није познато да нек производи, молим Вас да 

наведете бар једног произвођача који производи то подножје. 

 

4. Позиција 945 – DM склопка 16-25А. Молимо Вас да наведете бар један тип било ког 

произвођача који производи ту склопку. 

 

5. Позиција 1411- Кабел, јединица мере „ком“. Да ли је грешка у питању? 

 

6. Позиција 1412 – Кабел, јединица мере „ком“. Да ли је грешка у питању? 
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7. Позиција 1435 – Батерија 4,5V AA? Молимо вас да наведете бар једног произвођача који 

производи батерију АА 4,5V. 

 

8. Позиције 1436 – Батерија 9V AA? Молимо вас да наведете бар једног произвођача који 

производи батерију АА 9V. 

 

9. Позиција 1437 – Да ли су у питању алкалне или обичне батерије? 

 

10. Позиција 1442 и 1443 – Да ли су у питању PVC или металне кутије? 

 

11. Позиција 1465 – Који тип силикагела је потребно  нудити? 

 

12. Позиција 1466 – Молимо наведите димензије траке. 

 

13. Позиција 1467 - Молимо наведите напон за траку као и примену траке или тачан тип. 

 

14. Позиције 1491 до 1493 – Да ли је битна боја? 

 

15. Позиција 1593 – Да ли је у питању комбинована клема за ваздушне водове? 

 

16. Позиција 1595 до позиције 1610 – Тражи се опрема за обичан пратећи прибор за PNK 

регале, док се у позицији 1594 тражи прохромски  PNK. Да ли је у питању грешка? 

 

17. Позиција 1615 – Електровентил или снезор за писоар или комплет 

електровентил+сензор? Молимо да наведете све потрбне податке како би једнозначно био 

одређен уређај који је потребно нудити (напон, пречник...). 

 

18. Позиција 1616 - Електровентил или снезор за писоар или комплет 

електровентил+сензор? Молимо да наведете све потрбне податке како би једнозначно био 

одређен уређај који је потребно нудити (напон, пречник...). 

 

19. Позиција 1626- Молимо Вас да наведете потребну аутономију захтеваног UPS уређаја и 

начин уградње. 

 

20. Позиција 1630 - Да ли је у питању гел или оловни акумулатор? 

 

21. Позиција 1631 - Да ли је у питању гел или оловни акумулатор? 

 

22. Позиција 1632 - Да ли је у питању гел или оловни акумулатор? 

 

23. Позиција 1633 – Да ли је у питању гел или оловни акумулатор? 

 

24. Позиција 1634 – Да ли је у питању гел или оловни акумулатор? 

 

25. Позиција 1635 - Да ли је у питању гел или оловни акумулатор? 

 

26. Позиција 1636 - Да ли је у питању гел или оловни акумулатор? 

 

27. Позиција 1639 – Фреквентни регулатор – овај регулатор се више не производи. Молимо 

Вас да наведете адекватну замену за тражени регулатор. 
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28. Позиција 493 – Молимо Вас да наведете бар једног произвођача који производи стакло 

за живину светиљку 250W. 

 

29. Позиција 1643 – Да ли је агрегат фиксни или преносиви, односно да ли има пловак или 

не? 

 

30. Позиција 216 - Молимо Вас да прецизније дефинишете манжетну, за који кабел је 

потребна? 

 

31. Позиција 217- Молимо Вас да прецизније опишете шта је потребно нудити у сету 

термоскупљајућих бужира. 

 

32. Позиција 921 – Одводник пренапона 15kA, 3P+N, 440V, типа PRD15 SCHNEIDER 

ELECTRIC или одговарајући. Овај тип произвођач више нема у понуди. Да ли је за 

наручиоца прихватљива алтернатива произвођача? 

  

33. Позиција 922 – Одводник пренапона 25kA, 3P+N, 440V, типа PRD25 SCHNEIDER 

ELECTRIC или одговарајући. Овај тип произвођач више нема у понуди. Да ли је за 

наручиоца прихватљива алтернатива произвођача? 

  

34. У конкурсној документацији, на страни 11, тачка 14 – Цена, наводи се да је процењена 

вредност предметне набавке 8.000.000,00рсд. Да ли то уједно значи да понуда 

потенцијалног понуђача која прелази тај износ неће бити прихватљива или је то износ који 

је одобрен за предметну набавку, односно до тог износа наручилац може поручивати 

електроматеријал по уговореним ценама? 

  

35. Позиција 1097 – Гребенасти прекидач 4G20 – 91 U. Молимо Вас да наведете детаљније 

карактеристике јер овај тип не постоји. Постоји 4G25… 

 

36. Позција од 1335 до 1349  – поптпорни изолатори. Молимо Вас да наведете бар једног 

произвођача који производи изолаторе ових димензија. 

 

 

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. http://xceltra.com/wp-content/uploads/2015/08/SmartDisc_Combi-Glonass_550091D1.pdf 

 

2. http://www.eti.si/    ETI - Љубљана 

 

3. http://www.eti.si/    ETI - Љубљана  

 

4. 1) DME 25 ISKRA,  

    2) 16-25A SCHELLENBERG-EUROIMPEX I DRUGI... 

 

5. За све каблове се подразумева јединица мере 1m.  

 

6. За све каблове се подразумева јединица мере 1m.  

 

http://xceltra.com/wp-content/uploads/2015/08/SmartDisc_Combi-Glonass_550091D1.pdf
http://www.eti.si/
http://www.eti.si/
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7. Јасно је да је у питању батеријски бокс (батерија са  3x1,5V величине АА). 

https://www.amazon.com/ENCLOSED-Battery-Holder-switch-BH3311B/dp/B00CXY0T3Y 

 

8. Јасно је да је у питању батеријски бокс (батерија са  6x1,5V величине АА). 

https://www.amazon.com/uxcell-Spring-6x1-5V-Battery-Storage/dp/B00HG8EMM6 

 

9. Ако није наглашено, увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија за Вас. Важно је 

да су испуњене све техничке карактеристике из документације. 

 

10. Ако није наглашено, увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија за Вас. Важно је 

да су испуњене све техничке карактеристике из документације. 

 

11. Ако није наглашено, увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија за Вас. Важно је 

да су испуњене све техничке карактеристике из документације. 

 

12. Ако није наглашено, увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија за Вас. Важно је 

да су испуњене све техничке карактеристике из документације. 

 

13. Ако није наглашено, увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија за Вас. Важно је 

да су испуњене све техничке карактеристике из документације. 

 

14. Ако није наглашено, увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија за Вас. Важно је 

да су испуњене све техничке карактеристике из документације. 

 

15. http://elektrostar.rs/al-cu-klema-6-35-mm 

 

16. Не  

 

17. Потребно је понудути целокупан уређај (електровентил и сензор) како је наведено и 

техничкој документацији. Увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија за Вас. Важно 

је да су испуњене све техничке карактеристике из документације. 

 

18. Потребно је понудути целокупан уређај (електровентил и сензор) како је наведено и 

техничкој документацији. Увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија за Вас. Важно 

је да су испуњене све техничке карактеристике из документације. 

 

19. Када је у питању аутономија и начин уградње, увек одаберите опцију која је 

повољнија/јефтинија за Вас. Важно је да су испуњене све техничке карактеристике из 

документације. 

 

20. У питању је оловни акумулатор. Оловни акумулатор је јефтинији од гел акумулатора. 

Увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија за Вас. Важно је да су испуњене све 

техничке карактеристике из документације. 

 

21. У питању је оловни акумулатор. Оловни акумулатор је јефтинији од гел акумулатора. 

Увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија за Вас. Важно је да су испуњене све 

техничке карактеристике из документације. 

 

22. У питању је оловни акумулатор. Оловни акумулатор је јефтинији од гел акумулатора. 

Увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија за Вас. Важно је да су испуњене све 

техничке карактеристике из документације. 

 

https://www.amazon.com/ENCLOSED-Battery-Holder-switch-BH3311B/dp/B00CXY0T3Y
https://www.amazon.com/uxcell-Spring-6x1-5V-Battery-Storage/dp/B00HG8EMM6
http://elektrostar.rs/al-cu-klema-6-35-mm
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23. У питању је оловни акумулатор. Оловни акумулатор је јефтинији од гел акумулатора. 

Увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија за Вас. Важно је да су испуњене све 

техничке карактеристике из документације. 

 

24. У питању је оловни акумулатор. Оловни акумулатор је јефтинији од гел акумулатора. 

Увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија за Вас. Важно је да су испуњене све 

техничке карактеристике из документације. 

 

25. У питању је оловни акумулатор. Оловни акумулатор је јефтинији од гел акумулатора. 

Увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија за Вас. Важно је да су испуњене све 

техничке карактеристике из документације. 

 

26. У питању је оловни акумулатор. Оловни акумулатор је јефтинији од гел акумулатора. 

Увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија за Вас. Важно је да су испуњене све 

техничке карактеристике из документације. 

 

27. Према мојим информацијама, фреквентни регулатор који је наведен у датој позицији се 

и даље производи и могуће га је набавити на тржишту. Замена је свакако законски 

прихватљива. Важно је да понуђач испуни својим решењем све тражене техничке 

карактеристике које се налазе у позицији. 

 

28. „Феман“ Јагодина. 

 

29. Реч је о напојном кабелу за преносни/мобилни пумпни агрегат који је без пловка 

 

30. Манжетна је прецизно дефинисана. Увек одаберите опцију која је повољнија/јефтинија 

за Вас. Важно је да су испуњене све техничке карактеристике из документације. 

http://www.somborelektro.rs/upload/Somborelektro-raychem.pdf 

 

31.Сет термоскупљајућих бужира је прецизно дефинисан. Увек одаберите опцију која је 

повољнија/јефтинија за Вас. Важно је да су испуњене све техничке карактеристике из 

документације. 

http://www.somborelektro.rs/upload/Somborelektro-raychem.pdf 

 

32. Према мојим информацијама, одводник пренапона који је наведен у датој позицији се и 

даље производи и могуће га је набавити на тржишту. Замена је свакако законски 

прихватљива. Важно је да понуђач испуни својим решењем све тражене техничке 

карактеристике које се налазе у позицији. 

 

33. Према мојим информацијама, одводник пренапона који је наведен у датој позицији се и 

даље производи и могуће га је набавити на тржишту. Замена је свакако законски 

прихватљива. Важно је да понуђач испуни својим решењем све тражене техничке 

карактеристике које се налазе у позицији. 

 

34. Понуда чија укупна цена на бази оквирних количина без пдв-а прелази износ процењене 

вредности предметне јавне набавке неће бити неприхватљива. 

 

Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 

Конкурсном документацијом је одређено да су количине из Техничке спецификације 

оквирне и служи само за вредновање – оцену  понуда, док ће се стварна количина 

реализовати по јединичним ценама из Обрасца структуре цена у мери које дефинишу 

стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.  Наручилац је у 

http://www.somborelektro.rs/upload/Somborelektro-raychem.pdf
http://www.somborelektro.rs/upload/Somborelektro-raychem.pdf
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Моделу уговора  унапред дефинисао да се  уговор закључује на процењену вредност 

предметне јавне набавке односно на износ од 8.000.000,00 динара без пдв-а. 
 

Износ који је опредељен као цена понуде представља укупну вредност оквирних 

количина по јединичним ценама, који износ је дефинисан једино у сврху оцене понуда 

применом критеријума за доделу уговора ,,најнижа понуђена цена“. Јединичне цене по 

којима ће добра у мери стварних потреба Наручиоца бити набављена јесу цене по 

којима ће се вршити фактурисање испоручених добара али највише до укупне 

уговорене вредности коју чини процењена вредност јавне набавке тј. у конкретном 

случају максималну вредност која може бити исплаћена за реализацију добара која су 

предмет јавне набавке представља управо износ процењене вредности предметне јавне 

набавке односно 8.000.000,00 динара без пдв-а. 

 

35. Понудите управо гребенасту склопку, како је написано у техничкој документацији. 

Погледајте програм „KONČAR“ Загреб. 

 

36. https://rs.traconelectric.com/product/STS5112/Potporni-izolator--crvena-H51mm--M12 

 

 

 

С поштовањем,                                                  ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

      

https://rs.traconelectric.com/product/STS5112/Potporni-izolator--crvena-H51mm--M12

