
 
 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
У вези објављенe јавне набавке за набавку добара  - ОПРЕМА, ПАРТИЈА 3 
ЕЛЕКТРОНСКА МЕРНА ОПРЕМА ЈН.број  44-2302/2016 заинтересовано лице је, 
дана 25.10.2016. године, у писаном облику указало на неке нелогичности 
конкурсне документације 
 
 

ПИТАЊЕ:  
Везано за ЈН број 44-2302/2016 - ПАРТИЈА 3 – ЕЛЕКТРОНСКА МЕРНА ОПРЕМА, 
користимо ову прилику да Вам укажемо на неке нелогичностиу конкурсној 
документацији: 
  
На страни 6/38 пише следеће: 
  
„Гаранције:Понуђач се обавезује да Наручиоцу:                                              
  
-гарантује испуњавање тражених услова датих у овоj спецификацији, квалитет и 
функционалностиспоручених водомера.                                                               
-обезбеди резервне механизме и делове за поправку испоручених водомера у 
наредних 20 
година.                                                                                                            
Сваки водомер појединачно треба бити појединачно упакован и треба имати 
посебни гарантни лист оверен од стране 
произвођача.                                                           
Понуђач мора да достави Изјаву да прихвата резултате накнадног и додатног 
испитивања испорученог материјала у независној овлашћеној (акредитованој) 
лабораторији и да сноси све последице и штету уколико је он изазвао, 
неквалитетним, неодговарајућим и неиспитаним материјалом. Понуђач прихвата и 
сву штету проистеклу из растура и губитка воде коју стручна       Комисија 
Понуђача буде одредила проистекла у претхнодно описаном случају неквалитетно 
испоручених добара.                                                    
Типска изјава ЈКП Водовод и канализација Алексинац прилаже у 
прилогу конкурсне документације /страна 45/45 конкурсне документације/“ 

  



А на  страни  11/38 
  

„ДОДАТНИ УСЛОВИ: 
Испуњеност додатних услова у складу са чланом 76 Закона Понуђач Доказује 
достављањем следећих доказа : 
ЗА ПАРТИЈУ 3  – ВОДОМЕРИ МЕХАНИЧКИ 

1.Услов: 

        Доказ: техничка документација“ 

  
Док на страни 1/38 јасно стоји: 
  
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 

ОПРЕМА 

ПАРТИЈА 3 – ЕЛЕКТРОНСКА МЕРНА ОПРЕМА 

  
Такође, на страни 5/38 где је дата спецификација добара која су предмет набавке, 
није наведено да је и сигнални кабл предмет испоруке, док се на страни 7/38, у 
обрасцу Понуде, појављује ставка 6 - Сигнални кабл ширмовани LiYCY 3x1 mm² 
  

Молим Вас за појашњење шта је предмет јавне набавке и да ли је и кабл потребно 
понудити. 
 

 
ОДГОВОР:  
Сходно указивању Заинтересованог лица биће извршена Измена конкурсне 
документације и иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки као и 
Интернет страници Наручиоца, такође биће објављено Обавештење о продужењу 
рока за доставу понуда. 
 
 
 КОМИСИЈА 


