
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

 

 Страна 1 од 1  

 

Број: 5.2-28364 

Дана: 12.09.2019. 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са отвореним поступком јавне набавке Извођење радова на повезивању насеља 

Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I фаза), са набавком и уградњом материјала 

број 03-И/19, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки 

дана 19.08.2019. године 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

На страни 9/104 наведено је да је сатавни део понуде и: 

 

- докази техничких карактеристика (каталог, извештаји о испитивању, сертификати за 

материјала, изјава о усглашености са стандардима) и други докази захтевани за позицију 

5. Инсталатерски радови из Обрасца структуре цене – предмер радова. 

 

У описима позиција постоје технички захтеви које мора да испуни понуђени материјал 

али не постоји захтев за доставу пратећих докумената уз понуду. 

 

У табели Предмера радова предвидели сте колону у коју се уписује произвођач 

понуђеног материјала и не видимо разлог да се понуда оптерећује и каталозима, атестима 

и сл. (Пример: Уколико као произвођача дуктилних цеви наведемо ... а ПЕХД цеви ... да 

ли је неопходно каталозима и атестима доказивати квалитет понуђеног). 

 

Молимо Вас да прецизирате да ли се докази о квалитету достављају уз понуду или пре 

уградње материјала (што је уобичајено) и, ако се нешто од наведеног доставља уз понуду, 

који се конкретни докази траже за коју конкретну позицију предмера. 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Kao што је наведено у тачки 12. одељка Упутство понуђачима како да сачине понуду, 

став 3. алинеjа 19. садржину понуде, између осталог, чине и „докази техничких 

карактеристика (каталог, извештаји о испитивању, сертификати за материјале, 

изјава о усглашености са стандардима) и други докази захтевани за позицију 5. 

Инсталатерски радови из Обрасца структуре цене – предмер радова“. 

У складу са наведеним, понуђач у понуди доставља за све тачке на позицији 5. 

Инсталатерски радови каталог произвођача на српском или енглеском језику, са 

техничким и другим карактеристикама материјала које нуди, из кога Наручилац-

Комисија може недвосмислено утврдити да понуђени материјал одговара техничком 

захтеву из предмера радова или извод из каталога издат од стране произвођача или друго 

штампано издање која мора да садржи све тражене техничке карактеристике материјала 

која се нуде, а према техничким захтевима из Конкурсне документације – предмера 

радова; Понуђач је дужан да у каталогу означи производ-материјал који је предмет 

његове понуде; 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 03-И/19                                                                                


