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Број: 5.2- 6584 

Дана: 16.03.2020. 

 

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 13.03.2020. године у 12,17 часова и 16.03.2020. године 

у 12,31 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. 

  

Питања упућенa 13.03.2020.год.  у 12,17 и 16.03.2020.год. у12,31 часова гласе. 

 

 

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 одобрите продужење рока за достављање понуде до 

02.04.2020. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

 

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 с обзиром на проглашење ванредног стања у Држави, молимо Вас да 

одобрите продужење рока за достављање понуде до 02.04.2020. због могућих 

потешкоћа са набавком материјала и због новонастале ситуације. 
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ОДГОВОР 1: 

 

Наручилац остаје при првобитно одређеном року дефинисаном у позиву за подношење 

понуда који рок износи 30 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, 

интернет страници Наручиоца и Порталу Службених гласила „РС“ и базе података. 

Наручилац сматра да је 30 дана апсолутно довољан период да се понуда припреми с 

обзиром да је и у плану Набавки за 2020. годину, а сходно својим потребама одредио 

оквирне датуме за покретање и закључење уговора о јавној набавци. 

 

ОДГОВОР 2: 

 

У конкурсној документацији Наручилац је одредио 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. Из свега напред наведеног 

Наручилац остаје при првобитно одређеном року за достављање понуде, с обзиром да се 

набавка добара везује за рок пријема позива од стране Наручиоца, а који рок је након 

закључења уговора и нема никакве везе за датумом подношења понуде.  

С обзиром да је основна делатност ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад снабдевање 

водом и да предузеће мора да функционише и у ванредним и новонасталим ситуацијама 

набавке се морају спороводити у роковима у складу са нашим потребама а све у циљу  

обављање делатности 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 09/20-С                                 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 

                                                                                          


