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Број: 5.2.- 8428    

Дана: 24.04.2020.           

   

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

са поступком јавне набавке велике вредности услуга сервисирања електромотора 

пумпних агрегата, ЈН број 15/20-С, за који је Позив за подношење понуда објављен на 

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

01.04.2020. године 

 

Одговори на питања - појашњења за потенцијалног понуђача упућеног путем електронске 

поште (е-maila) дана 21.04.2020. године у 14,58 часова и 23.04.2020. године у 11,05 часова за 

јавну набавку услуга – услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата, број 15/20-

С. 

  

Питања упућенa 21.04.2020.год.  у 14,58 и 23.04.2020.год. у 11,05 часова гласе. 

 

Питање 1: 

 

Имамо питање везано за: 

 

Јавна набавка услуга: 

Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата - у отвореном поступку - јавна 

набавка број 15/20-С: 

 

Како ће се обрачунавати машински радови на моторима : 

 

     - Демонтажа и дефектажа, замена лежајева, монтажа и евентуални радови на поклопцима 

статора и други... 

 

Питање 2: 

 

Приликом попуњавања и прикупљања потребних докумената за конкурсну документацију 

број 5.2-7688 

од 08.04.2020. године (јавна набавка број 15/20-С) наишли смо на један нелогичан део, а 

тиче се обрасца број 8 (Потврда референц листе). 

Због ове нелогичности нисмо у могућности да прикупимо адекватне референце за ову врсту 

услуга. 

 

У обрасцу потврде референце страна 46/46 конкурсне документације наведен је опис да је 

подносилац овог обрасца “квалитетно пружио услуге спектралне дијагностике испитивања 

стања електромотора”,  

 

ПИТАЊЕ:  

 

Како се ради о јавној набавци услуга – „Услуга сервисирања електромотора пумпних 

агрегата“, не знамо јел дошло до неке грешке у опису овог Образца или треба да стоји 
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слободно поље, па да сваки Понуђач у складу са описом својих уговора попуњава тај део 

Образца?  

 

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 постављена питања: 

 

Одговор 1 

 

У оквиру ове јавне набавке, заинтересовани смо само за машинске послове/радове који су 

специфицирани у тендеру и то у позицијама које се односе на ремонт ротора (машинска 

обрада роторских шипки, краткоспојних прстенова и вратила ). 

ЈКП "Водовод и канализација", поседује радионицу пумпних агрегата у којој ћемо сами 

изводити:  замену лежајева, замену заптивки, замену заптивних елемената, евентуалне 

радове на поклопцу статора, демонтажу, монтажу као и остале машинске послове. 

Предметна јавна набавка је претежно повезана са електротехником. 

 

Одговор 2  

 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и због ичињене техничке грешке и у 

складу са тим извршиће другу измену Конкурсне документације. 

 

 

С поштовањем,        

 

                                     

 

                                                                              ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 


