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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за јавну набавку добара - Прибор за узорковање воде са
телескопском дршком (ЈН број 45041/1-8-85) у поступку јавне набавке мале вредности
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:
Питањe:
Предмет: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – јавна
набавка мале вредности бр. 45041/1-8-85 Прибор за узорковање воде са телескопском дршком
Молимо Вас за додатне информације и појашњења конкурсне документације.
У јавном позиву, на страни 5. конкурсне документације, у ТАБЕЛИ Техничке спецификације наведено је
следеће:
Телескопски штап за узорковање – захватање воде (са деловима-колико штапова толико делова):
-Подесиви алуминијумски телескопски штап који се може продужити
-Са посебним држачем за боце од нерђајућег челика
-Са држачем за чаше
-Са угаоном чашом запремине од 1l са померањем под углом до 90˚
-Држачи за боцу и чашу до 88 mm
Да ли је прихватљиво да се понуди одговарајући подесиви алуминијумски телескопски штап захтеваних
дужина у комплету са :
-држачем за боце од високо квалитетне пластике (за боце и чаше до 88 mm) и
-угаона чаша запремине од 1l са померањем угла до 90˚
Ова два наставка обухватиће све Ваше тражене захтеве.
Одговор:
Комисија је прихватила предлог потенцијалног понуђача, те је прихватљиво да држач за боце буде и од
квалитетне пластике или одговарајућег материјала.
У складу са наведеним биће извршена измена конкурсне документације и сагласно члану 63. став 5.
Закона, продужен рок за подношење понуда.

У Нишу, дана 29.11.2018. године
Комисија за јавну набавку
ЈКП „Наиссус“ Ниш
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