
Страна 1 од 3 

 

 

 

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију 

Кнегиње Љубице 1/I, 18000 Ниш, Србија 

тел. 018/502 744, 502 650, факс 018/502 715, 502 612 

e-mail: info@naissus.co.rs, web: www.naissus.co.rs 

 

 

Наручилац: ЈКП  за водовод и канализацију „NAISSUS“ Ниш 

Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш 

Редни број јавне набавке: 34684/1-1-20 

Датум 02.10.2018. године 

 

 
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРOJ 34684/1-1-20 

Водомери и резервни делови за водомере, обликовану у 6 (шест) партија, за партије 1.1.19.1 

Кућни водомери и 1.1.19.2 Индустријски водомери 

 

обавештава сва заинтересова лица да је извршена  

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 1. У конкурсној документацији поглавље II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО 

ИСПОРУКЕ И СЛ., у табели Партија 1.1.19.1 Кућни водомери, на странама 6 и 7/62 бришу се 

позиције под редним бројевима 2. и 3. 

 

2. У конкурсној документацији поглавље V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО 

ПОНУДЕ, Образац V-II, Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, у 

табели Партија 1.1.19.1 Кућни водомери, на странама 24 и 25/62 бришу се позиције под редним 

бројевима 2. и 3. 

 

3. У конкурсној документацији поглавље II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО 

ИСПОРУКЕ И СЛ., на страни 12/62, 

мења се текст: 

 

„Као доказе да понуда испуњава све захтеве из техничке спецификације понуђач је дужан да 

достави: 

Важи за све партије 



Страна 2 од 3 

 

1) Каталог или извод из каталога произвођача који садржи техничке карактеристике 

понуђеног добра и упутства заодржавање и руковање на српском језику 

Пожељно је да понуђач у каталогу или изводу из каталога означи (нпр. подвуче, заокружи, 

означи маркером и сл.) добро које нуди (комерцијални назив) и каталошку ознаку добра 

које је навео у Обрасцу структуре понуђене цене, као и да понуђено добро обележи у 

каталогу редним бројем партије и бројем ставке (добра) у оквиру партије. Каталози 

односно изводи из каталога морају бити преведени на српски језик. 

2) Фотокопију уверења о одобрењу типа мерила издатог од стране Дирекције за мере и 

драгоцене метале Републике Србије 

  

3) Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да 

исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS 

ISO 9001:2008 или одговарајућим за производњу предметних добара.“ 

 

тако да после извршене измене гласи: 

 

„Важи за све партије 

Као доказе да понуда испуњава све захтеве из техничке спецификације понуђач је дужан да 

достави: 

1) Каталог или извод из каталога произвођача који садржи техничке карактеристике 

понуђеног добра и упутства заодржавање и руковање на српском језику 

Пожељно је да понуђач у каталогу или изводу из каталога означи (нпр. подвуче, заокружи, 

означи маркером и сл.) добро које нуди (комерцијални назив) и каталошку ознаку добра 

које је навео у Обрасцу структуре понуђене цене, као и да понуђено добро обележи у 

каталогу редним бројем партије и бројем ставке (добра) у оквиру партије. Каталози 

односно изводи из каталога морају бити преведени на српски језик. 

2) Фотокопију уверења о одобрењу типа мерила издатог од стране Дирекције за мере и 

драгоцене метале Републике Србије 

3) Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да 

исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS 

ISO 9001:2008 или одговарајућим за производњу предметних добара. 

 

Важи за партију 1.1.19.1 Кућни водомери 

Као доказе да понуда испуњава све захтеве из техничке спецификације понуђач је дужан да 

достави узорке водомера DN 20 и DN 40. 

 

Важи за партију 1.1.19.2 Индустријски водомери 

Као доказе да понуда испуњава све захтеве из техничке спецификације понуђач је дужан да 

достави узорак водомера DN 50. 

 

Узорци водомера од изабраног понуђача остају код наручиоца до последње испоруке водомера на 

основу уговора о јавној набавци добара који ће бити закључени са изабраним понуђачима за 
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сваку партију јавне набавке посебно. Након последње испоруке по закљученим уговорима 

достављени узорци водомера се враћају добављачу о чему ће бити сачињен посебан записник. 

Достављени узорци водомера осталих понуђача којима није додељен уговор о јавној набавци 

враћају се понуђачима одмах по објављивању обавештења о закљученом уговору на Порталу 

јавних набавки, о чему ће бити сачињен посебан записник.   

 

Уколико понуђач не достави доказе да понуда испуњава све захтеве из техничке 

спецификације, понуда понуђача биће одбијена као неодговарајућа.“ 

 

 У свим осталим деловима конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Сагласно томе, Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном 

изменом конкурсне документације. 

 

 


