
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

 

 Страна 1 од 1  

 

Број: 5.2- 6747 

Дана:19.03.2020. 

 

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

вези са поступком јавне набавке велике вредности добара Набавка и уградња 

затварача и актуатора на филтерима Ф5 и Ф10 (комплет) у СФС и на филтерима 

Ф6 и Ф12 (комплет) у НФС, ЈН број 09/20-С, за који је Позив за подношење понуда 

објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници и на порталу службених гласила 

РС и базе података дана 21.02.2020. године 

 

Одговори на питања - појашњења за потенцијалног понуђача упућеног путем 

електронске поште (е-maila) дана 17.03.2020. године у 12,11 часова за јавну набавку 

добара – Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима Ф5 и Ф10 

(комплет) у СФС и на филтерима Ф6 и Ф12 (комплет) у НФС, ЈН број 09/20-С. 

  

 

Поштовани, 

 

У складу са чланом 20 закона о ЈН ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

молимо за додатне информације: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

Предмет: НАБАВКА И УГРАДЊА ЗАТВАРАЧА И АКТУАТОРА НА 

ФИЛТЕРИМА Ф5 И Ф10 (КОМПЛЕТ) У СФС И НА ФИЛТЕРИМА Ф6 И Ф12 

(КОМПЛЕТ) У НФЦ 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 09/20-С 

 

Поштовани молимо Вас да нам одговорите да ли се због новонастале ситуације, 

проглашење ванредног стања у Републици Србији, остаје при захтеву из конкурсне 

документације да рок испоруке и уградње не може бити краћи од 15 нити дужи од 

30 календарских дана рачунајући од дана пријема писаног захтева/поруџбенице од 

стране Наручиоца. 

 

ОДГОВОР 1: 

 

Поштовани, дана 16.03.2020. године дали смо одговор на Ваше питање, те из тога 

Наручилац остаје при првобитно одређеном року да испорука и уградња не може бити 

краћа од 15 нити дужа од 30 календарских дана, рачунајући од дана  пријема писаног 

захтева/ поруџбенице од стране Наручиоца 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 09/20-С                                 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 

                                                                                          


