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Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.52/16 јавна набавка мале вредности  

 

 

Број:  5.2.-29806 

Датум: 28.11.2016.      

 

 

Предмет: одговор на питање у поступку jавне набавке мале вредности  услуга сервис и 

поправка пумпних агрегата 83/16, за коју је позив  за подношење понуда објављен на 

Порталу јавних набавки 23.11.2016. године.  

 

Поштовани, 

 

Дана 28.11.2016. у 08,51 час упутили сте нам путем електронске поште питања везана за  

конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности услуга сервис и поправка 

пумпних агрегата број. 83/16. Наручилац је дана 28.11.2016. године у 09,28 часова 

електронским путем потврдио пријем Вашег питања.  

 

Питањe: 

 

Поштована, 

У тендерском документу је наведен рок за предају понуда до 01.12.2016. године. Међутим, 

са обзиром на комплексност саме набавке и комплексност сагледавања спецификације 

услуга ради давања исправне понуде, као и тога да је у питању опрема од најмање три 

светска произвођача од којих мора да се прибави потребна документација молимо Вас да 

рок за предају понуда продужите за барем 15 дана. 

  

Такође у делу текста је наведено следеће: 

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке  у складу  са чланом 76. Закона о јавним набавкама и то: 

1.-да располаже неопходнимпословним капацитетом и то: 
 мора да поседују овлашћења произвођача пумпи KSB, Немачка, Saerи Xylem Water 

Solution Austria GmbH (Vogel pumpen), за сервис и поправкупумпних агрегата 

KSB(листови 1,2,3,4,5 и 6), Vogel(лист 8) и Saer ( лист 7) , који су наведени у Техничкој 

спецификацијии који нису старији од 12 месеци. 

 

Као доказиспуњености ових условапотребно је доставити: 

 фотокопија важећег овлашћења произвођача пумпи KSBНемачка, Saerи Xylem Water 

Solution Austria GmbH (Vogel pumpen)за сервис и поправкупумпних агрегата KSB(листови 

1,2,3,4,5 и 6), Vogel(лист 8) и  Saer ( лист 7) , који су наведени у Техничкој 

спецификацијии који нису старији од 12 месеци. 
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Наше питање гласи: 

 

Да ли је довољно приложити овлашћење од стране заступника предметних пумпи на 

територији Републике Србије? 

 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року  одговоре на постављена 

питања: 

 

Поштовани,  

 

1. У складу са додатним појашњењима и захтевима потенцијалног понуђача, 

Комисија ће продужити рок за подношење понуда. 

 

 

2.  Довољно је доставити овлашћење од стране заступника за предметне пумпе на 

територији Републике Србије. 

 

 

С поштовањем 

 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

             Комисија за јавне набавке 

              

 


