JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA
Masarikova 17
Novi Sad

Број: 5.2.- 17682
Дана:25.06.2018.
Предмет: Одговор на питања потенцијалног понуђача упућен путем електронске поште
(маила) дана 22.06.2018. у 13,43 часова , за јавну набавку велике вредности добара у
отвореном поступку – 26/18-С, Набавка и уградња опреме за дигитализацију система радио
веза у ЈКП ВИК.
Дана 22.06.2017. у 13,43 часова , потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште
питање - везано за јавну набавку велике вредности добара у отвореном поступку – 26/18-С,
Набавка и уградња опреме за дигитализацију система радио веза у ЈКП ВИК.Наручилац је
истог дана 22.06.2018 године у 13,53 часова потврдио пријем е-маила.
Питање упућено 22.06.2018. у 13,43 часова гласи:
„Поштовани,
Молимо Вас да нам као потенцијалном понуђачу доставите одговор на следећа питања:
1. На страни 17/47 под тачком б) да поседује овлашћење или ауторизацију овлашћеног
представника произвођача за територију Републике Србије којом се овлашћује
понуђач да има право нуђења, продаје и испоруке добара која су предмет јавне
набавке. Овлашћење мора да гласи на име понуђача који подноси понуду.
Како се систем састоји из више мањих чиниоца, молимо Вас да нам доставите
информацију за које тачно системе је неопходно доставити овлашћење произвођача.
2. На страни 10/47 наручилац захтева следеће:
Рок одазива за отклањање грешака у гарантном року исказује се у сатима/данима и не
може бити дужи од 24 часа, рачунајући од момента пријема писаног захтева од
Наручиоца за отклањање истих (укључујући и е маил).
На страни 26/47 под тачком 7. Наручилац захтева следеће:
Рок за отклањање недостатка у гаратном року__________сати/дана (исказује се у
сатима и не може бити дужи од 24 сата, рачунајући од момента пријема писаног захтева
од Наручиоца за отклањање истих (укључујући и е маил)).
На страни 36/47 у моделу уговора у члану 10 се наводи:
Рок одазива за отлањање грешака у гарантном року износи _________ дана/часова,
рачунајући од момента пријема писаног захтева за отклањање недостатака датих од стране
овлашћеног лица купца.
Да ли Наручилац под овом наведеном ставком мисли на рок одзива?“
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 постављено питање:

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

PIB 100237118

AIK BANKA 105-32308-08

+381 (0) 21 488 3333

www.vikns.rs

Одговор на питања
1. За Позиције 2.1,2.2,2.3,2.4,2.8,2.9,2.10,2.14. из техничке спецификације потребно је
доставити овлашћење или ауторизацију произвођача или овлашћеног представника
произвођача за територију Републике Србије којом се овлашћује понуђач да има
право нуђења, продаје и испоруке добара за наведене позиције .Овлашћење мора да
гласи на име понуђача који подноси понуду.
2. Наручилац под овом наведеном ставком мисли на Рок одазива за отклањање
недостатака у гарантом року.
У складу са постављеним питањем Наручилац прихвата сугестију потенцијалниг Понуђача
па ће извршити измену и допуну Конкурсне документације.Рок за достављање понуда
остаје непромењен.Понуђачи су у обавези да своју понуду поднесу на Обрасцима измењене
Конкурсне документације.

С поштовањем

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
Комисија за јавне набавке
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