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Број: 01-01-5/2017_12 
17.03.2017. Године 
ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 у поступку јавне набавке – Водомера и материјала за одржавање водомера  

 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-5/2017 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у 
поступку јавне набавке: Водомера и материјала за одржавање водомера, редни број 
набавке 01-01-5/2017 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 
заинтересовано лице у поступку јавне набавке: Водомера и материјала за одржавање водомера, 
редни број набавке 01-01-5/2017, се дана 15.03.2017. обратило Наручиоцу, путем електронске 
поште (захтев приспео ван радног времене Наручиоца дана - 14.03.2017. у 15:31, услед чега је 
исти заведен првог наредног радног дана), са захтевом за појашњењем у вези са припремањем 
понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-5/2017_11., од 15.03.2017. 
 
Питањe заинтересованог лица: 
 
Поштовани, увидом у документацију везано за доказе техничке документације ( стр. 2/2 ) утврдили 
смо да непостоји произвођач  BOR већ произвођач '' INSA '' и произвођач ''EWT''. 
 
Молимо да извршите исправку документације јер је иста неисправна. 
 
 
Одговор Наручиоца: 

 
У поглављу II конкурусне документације – Техничка спецификација, за Партију 2 – Материјал за 
сервисирање водомера, наведено је да понуђени делови морају да буду компатибилни са 
водомерима произвођача Insa и EWT (Diehl) и морају да имају Уверењe/Решењe (Допуна решења) 
о одобрењу типа за уградњу понуђених механизама у кућишта произвођача Bor и EWT (Diehl). 
 
Део који се односи на кућишта произвођача Bor представља описну информацију са којим 
кућиштем механизам мора бити компатибилан. У питању су кућишта која је ливница Бор лила за 
потребе произвођача Insa. У питању су стари водомери које је Insa производила још у периоду 
старе Југославије ( '60 –тих, '70 –тих година прошлога века), а који су уграђени у систем водоводне 
мреже Наручиоца. 

 
Сходно напред наведеном, Наручилац остаје при услови из конкурсне документације и 
техничка спецификација остаје непромењена. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 


