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Број: 5.2-21404    

Дана: 20.07.2018.           

     

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућених путем 

електронске поште (е-maila) дана 17.07.2018. и 19.07.2018. године за јавну набавку добара – 

Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата, отворени поступак, број 34/18-С. 

  

Дана 17.07.2018. у 16:14 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку добара – Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата, 

отворени поступак, број 34/18-С. Наручилац је дана 18.07.2018. године у 08:17 часова 

електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питање од 17.07.2018. 

 

Поштовани, у делу који се односи на додатне услове за учешће у поступку јавне набавке бр. 

34/18-С као услов помињете: 

„Да је понуђач у последње две календарске године извршио минимум два посла набавке, 

испоруке и пуштања у рад KSB пумпи или одговарајућих и пратећих компонената на 

територији Републике Србије 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

-попуњена, потписана и оверена листа Референтна потврда (Образац бр. 9.-) где је 

назанчено ко је био наручилац, које пумпе су у питању (модел), када је испоручено и ко је 

одговорно лице (оверено од стране сваког одговорног лица наручиоца/купца) 

-фотокопију уговора или фотокопије рачуна за испоручена добра“ 

 

    Питање 

 

1. како се у техничкој спецификацији помињу предметна добра два различита произвођача 

– KSB или одговарајући и Flyght или одговарајући, молим вас за информацију да ли се 

поменути услов односи само на добра произвођача KSB или одговарајући или на оба 

произвођача? 

  

Такође, у наставку истих додатних услова помињете и: 

– „да понуђач располаже сервисом, овлашћеним од стране произвођача или овлашћеног 

представника произвођача предметних добара, у коме се обављају услуге сервисирања 

добара које нуди, на територији Републике Србије 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

- изјава произвођача или овлашћеног представника произвођача пумпних агрегата које нуди 

у предметној набавци, да на територији Републике Србије поседују овлашћени сервис у 

коме се обављају услуге сервисирања њихових пумпи (произвођач треба да упише адресу 

овлашћеног сервиса)“ 

 

    Питање 

 

2. Да ли понуђач доставља изјаву оба произвођача/овлашћена дистрибутера - KSB или 

одговарајући и Flyght или одговарајући или се овај захтев односи само на претходно 
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поменутог произвођача KSB или одговарајућег, а према техничкој спецификацији јавне 

набавке 

 

Дана 19.07.2018. у 15:12 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку добара – Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата, 

отворени поступак, број 34/18-С. Наручилац је дана 20.07.2018. године у 07:05 часова 

електронским путем потврдио пријем питања. 

 

Питање од 19.07.2018. 

 

Поштовани, у делу који се односи на додатне услове за учешће у поступку јавне набавке бр 

34/18-С као услов помињете: 

-да понуђач располаже сервисом, овлашћеним од стране произвођача или овлашћеног 

представника произвођача предметних добара, у коме се обављају услуге сервисирања 

добара које нуди, на територији Републике Србије. 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

-изјава произвођача или овлашћеног представника произвођача пумпних агрегата које нуди 

у предметној набавци, да на територији Републике Србије поседују овлашћени сервис у 

коме се обављају услуге сервисирања њихових пумпи (произвођач треба да упише адресу 

овлашћеног сервиса). Изјава се даје на свом меморандуму и мора бити преведена на српски. 

 

Питање: 

Како се као доказ испуњености, тражи изјава произвођача/овлашћеног представника 

произвођача пумпи које пониђач нуди у предметној набавци, да ли се услов заправо односи 

на ПРОИЗВОЂАЧА опреме, а не ПОНУЂАЧА опреме? 

Да ли се у том случају изјава подноси на меморандуму произвођача/овлашћеног 

представника произвођача? 

 

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 на питања од 17.07.2018.: 

 

1. Референца за набавку, испоруку и пуштање у рад се односи само на KSB пумпе или 

одговарајуће 

 

2. Изјава о поседовању овлашћеног сервиса од стране произвођача или овлашћеног 

представника произвођача предметних добара се односи на обе робне марке пумпних 

агрегата KSB и FLYGHT или одговарајуће. 

 

Одговор на питања од 19.07.2018. 

 

1. Изјава о поседовању овлашћеног сервиса односи се на произвођача пумпи или њихових 

овлашћених представника, а не на понуђаче предметне набавке. 

 

2. Изјава о поседовању овлашћеног сервиса подноси се на меморандуму произвођача или 

њихових овлашћених представника. 

 

 

С поштовањем,                                                  ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 


