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Наручилац: ЈКП  за водовод и канализацију „NAISSUS“ Ниш 

Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш 

Редни број јавне набавке 48160/1-8-91 

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за јавну набавку добара - Системи за компензацију 

реактивне енергије (ЈН број 48160/1-8-91)  

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) овим путем Вас обавештавамо о постављеним питањима и 

одговорима у предметном поступку јавне набавке 
 

1. Питање:  

Po tenderu br.48160/1-8-91, u dodatnim uslovima ste trazili , autorizciju priozvodjaca opreme za 

opremu koja je predmet javne nabavke, a to je oprema za kompezaciju reaktivne energije,( kao sto je i 

kod Vas u tehnickim uslovima definisano pod tackom "A"), sve ostalo ormani, osiguraci i ostala 

oprema nemoze se trtirata kao oprema za kompezaciju reaktivne energije,tako da nije logicno da za 

tacke B i V trazite autorizaciju proizvodjaca, pogotovo sto vecina,skoro svi veliki svetski proizvodjaci 

neproizvode osigurace, rastavljace, sklopke i dr. opremu koja se nekoristi samo za popunu ormana za 

kompezaciju, vec ima vrlo siroku primenu . 

Stoga smatramo da je predmet javne nabavke, oprema za kompezaciju reaktivne energije, a to je samo 

oprema  pod tackom "A" i da je za takvu opremu logicno da se ispune trazeni  dodatni ulovi . 

Pod tackom B (zastitna oprema) i V (metalni elektro ormani) i sami ste u vasim tehnickim 

specifikacijama to drugacije definisali (posto to i nije oprema  samo za kompezaciju reaktivne 

energije), stoga Vas molimo da to ispravite , i da je  za ispunjenje dodatnih uslova je neophodno od 

proizvodjaca opreme za komprezaciju reaktivne energije , dostavi autorizacije za opremu pod tackom" 

A". 

1. Одговор: 

 

У конкурсној документацији за ЈН мале вредности број 48160/1-8-91 – Системи за 

компензацију реактивне енергије, као додатни услов је наведено да је понуђач у обавези да уз 

понуду достави доказ да је ауторизован од стране произвођача за опрему коју нуди за ставке 

из техничке спецификације под А,Б и В. Дакле, поседовање ауторизације произвођача односи 

се на све позиције за опрему која се тражи као предмет јавне набавке. Другачије, без обзира на 

то да ли се нуди опрема једног, два или више произвођача, за позиције А,Б или В, понуђач је у 

обавези да поседује доказ којим потврђује њихову ауторизацију. На тржишту постоји више 

реномираних светских произвођача који поред опреме за компензацију реактивне енергије у 

својој понуди производа имају и заштитну опрему као и електро ормане па сходно томе 

остајемо при нашем захтеву. 
 

 

У Нишу, дана 17.12.2018. године 

                                                                                            Комисија за јавну набавку бр. 48160/1-8-91 
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