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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 66/19 Изградња дела 

водоводне мреже у Јабучју 

ПИТАЊA: 

 

1. Поштовани, 

 

Сходно члану 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама, као заинтересовано лице, 

подносимо захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације у 

поступку јавне набавке радова 66/19, радови на “Изградњи дела водоводне мреже у Јабучју”. 

Да ли наручилац подразумева да заинтересована лица уз понуду, као њен саставни део треба 

да доставе поред атестне документације опреме и каталог опреме која се уграђује са 

обележеном опремом и њеним техничким карактеристикама? 

 

2. У предмеру и предрачуну радова Монтерски радови позиција 5.67 Поклопац шахта 

бустер станице Набавка и уградња антивандал сензора на Ц.С. и резервоару Јабучје са 

повезивањем преко SCADE  на постојећим поклопцима 

Да ли се антивандал сензори уграђују испод или изнад поклопца, да ли треба да буду 

повезани телефонски? Ово појашњење је неопходно да би могли да понудимо адекватну 

цену јер у предрачуну нема објашњења. 

 

ОДГОВОРИ: 

 

Поштовани, 

 

1. Наручилац је у одговору на питање под редним бројем 1), заводни број 404-175/IV-19 

објављено дана 02.10.2019. године на Порталу јавних набавки, начинио техничку грешку 

датим одговором да ће се из атестне документације видети опрема која се уграђује. 

Наручилац ће објавити измену конкурсне документације којом ће бити дефинисане 

техничке карактеристике захтеване опреме као и којом ће бити прописано да је уз понуду 

потребно приложити каталог произвођача понуђене опреме и потребну атестну 

документацију. У складу са наведеним изменама, наручилац ће продужити рок за 

подношење понуде и објавити обавештење о истом.  

 

2. Наручилац је у одговору на питање под редним бројем 2), заводни број 404-175/IV-19 

објављено дана 02.10.2019. године на Порталу јавних набавки, одговорио тако да се 

Антивандал сензори уграђују испод поклопца и повезани су GPS системом са  SCADOM, 

што ће бити обухваћено најављеном изменом конкурсне документације у Обрасцу 

структуре цене, на основу које ће наручилац продужити рок за подношење понуде и 

објавити обавештење о истом. 

 

 



С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 66/19 Изградња дела водоводне мреже у 

Јабучју 

 

Датум: 04.10.2019. године 


