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ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  ПИБ 100237118 АИК БАНКА 105-32308-08 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

Број: 5.2.- 33995   

Дана:05.11.2019           

    

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

поступком јавне набавке велике вредности добара - Набавка резервних делова за путничка возила, 

теретна возила и радне машине, ЈН број 32/19-С, за који је Позив за подношење понуда објављен на 

Порталу јавних набавки, интернет страници и на порталу службених гласила РС дана 11.10.2019. 

године 

 

Одговор на питање - појашњења за потенцијалног понуђача упућеног путем електронске поште (е-

maila) дана 04.11.2019. године у 11,00 часова за јавну набавку добара – Набавка резервних делова за 

путничка возила, теретна возила и радне машине, број 32/19-С. 

  

Питање гласи: 
 

 „ Поштовани,  

  

везано за јавну набавку добара “ Резервни делови за путничка возила, теретна возила и радне 

машине” Јавна набавка број 32/19-Ц имамо следећа питања: 

  

  

1. Молим Вас за податке о возилима за Партију 2, и то (godiste i broj šasije) za vozila Mercedes sprinter 

313, Mercedes sprinter 208, Fiat Ducato, VW Crafter i Mercedes 1213.  

 

 „ 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), достављамо Вам у законском року одговор на постављено питање: 

 

Одговор 1 

 

Подаци о бројевима шасија за возила која су предмет јавне набавке Наручилац ће навести у  

Техничкој спецификацији за партију 1 (страна 87/213) и партију 2 (страна 166/213). У складу са 

постављеним питањима за јавну набавку добара - Набавка резервних делова за путничка возила, 

теретна возила и радне машине у отвореном поступку број. 32/19-С Наручилац ће допунити 

конкурсну документацију. Трећа измена конкурсне документације ће бити објављена на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

С поштовањем,                                            

                                                                              ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

 

 

Доставити: 

- Служби јавних набавки 

-Архиви 


