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Предмет: Одговори на питања-појашњења потенцијалног понуђача упућен путем 

електронске поште (maila) дана 21.07.2016. године за јавну набавку велике вредности 

добара у отвореном поступку – Набавка резервних делова са санацијом кућишта пумпи 

ДХ 58-35, број 28/16-С. 

 

  

Дана 21.07.2016. године у 09,53 и у 09,54 часова потенцијални понуђач је упутио путем 

електронске поште питања - везано за јавну набавку велике вредности добара у отвореном 

поступку – Набавка резервних делова са санацијом кућишта пумпи ДХ 58-35, број 

28/16-С. Наручилац је дана 21.07.2016. године у 10,27 часова електронским путем потврдио 

пријем питања. 

 

Питање 1 у 09,53 часова: 

 

„Поштовани, 

 

Молимо Вас да нам одговорите на следеће питање везано за Јавну Набавку број 5.2.-17216 

од 23.06.2016. године „НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА САНАЦИЈОМ КУЋИШТА 

ПУМПИ ДХ 58-35“ 

 

Према тачки 3.11 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА ( ПОНУЂАЧ 

ЈЕ ДУЖАН ДА НАВЕДЕ ПРОЦЕНАТ НАБАВКЕ А ДА НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋИ ОД 50% ) 

ПА ВАС МОЛИМО ДА НАМ ПОЈАСНИТЕ СЛЕДЕЋЕ: 

 

Водовод Нови Сад је упознат да се произвођач и конструктор ових пумпи налази у 

Карловцу, Р.Хрватска, „Бивша ЈУГОТУРБИНА“, а ми смо директни уговором везани 

дистрибутери наследника БИВШЕ ЈУГОТУРБИНЕ, односно наследника ЈУГОТУРБИНЕ, 

ТТК Карловац. 

Они обављају комплетан сервис пумпи са свим потребним Сертификатима и Атестима ( 

испитивања и остало према Јавној набавци ), надзор при пуштању у рад пумпи, заједно са 

нашом фирмм из Новог Сада. У јавној набавци је чак и наведена ставка ТРАНСПОРТ 

НОВИ САД СРБ-КАРЛОВАЦ ХР. КАКО ЈЕ ОНДА МОГУЋЕ ДА ПОДИЗВОЂАЧ, У 

ОВОМ СЛУЧАЈУ ТТК ( НАСЛЕДНИК ЈУГОТУРБИНЕ ) ИЗВРШИ МАЊЕ ОД 50% 

УКУПНОГ ПОСЛА?“ 

 

Питање 2 у 09,54 часова: 

 

„Поштовани, 

 

Молимо Вас да нам одговорите на следеће питање везано за Јавну Набавку број 5.2.-17216 

од 23.06.2016. године „НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА САНАЦИЈОМ КУЋИШТА 

ПУМПИ ДХ 58-35“ 
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Молимо Вас да нам појасните какве податке о ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЖЕЛИТЕ? 

Наиме, контактирали смо број Градске управе Новог Сада, 021/421-109 и речено нам је да 

они не издају никакве документе за Јавне набавке. Такође, они врше мониторинг над више 

ставки око животне средине, па Вас још једном молимо да се прецизира, који сегмент 

Заштите Животне Средине Вам треба?“ 

 

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 постављено 

питање. 

 

Одговори на питања: 

 

1. Уколико понуђач у предметној јавној набавци учествује са подизвођачем, дужан је 

да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. С обзиром да у овом случају проценат подизвођача 

прелази 50%, понуђач у предметној јавној набавци мора наступати у заједничкој 

понуди што је одређено у тачки 3.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, Конкурсне документације Наручиоца. 

 

2. Понуђач је дужан да у понуди попуни, потпише и овери Образац бр.2.- Изјава 

понуђача да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да 

нема забрану обављања делатноси која је на снази у време подношења понуде што је 

одређено у тачки 3.12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ, Конкурсне 

документације Наручиоа. 

 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

      

 

 


