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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.jkpnaissus.co.rs 

 
 

 

Наручилац: ЈКП  за водовод и канализацију „НАИССУС“ Ниш 

Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш 

Редни број јавне набавке 28055/1-1-21 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за јавну набавку Радне и заштитне опреме обликоване у 2 

(две) партије, за партију 1.1.50.1 – Радна и заштитна одећа, обућа и опрема (ЈН број 

28055/1-1-21)  
 

 

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

124/2012, 14/2015 и 68/2015) обавештавамо Вас о постављеним питањима и одговорима у 

предметном поступку: 
 

1. Питање: 

   

На страни 4 конкурсне документације, написали сте да је отварање  понуда 03.05.2019., 

молимо Вас за исправку. 

 
1. Одговор: 

  

Јавно отварање понуда ће се извршити дана 22.07.2019. године у 13
00

 часова и у складу 

са тим ће бити извршена измена конкурсне документације. 

 
2. Питање: 

   

За ставке:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 14 написали сте да се доставља уз понуду пломбирани 

узорак материјала од којих се израђује готов производ,са Извештајем о испитивању материјала. 

У конкурсној документацији сте дали детаљне описе производа, а нисте тражили Извештаје 

који би то могли и да потврде. 

Да би се направила веза између пломбираних материјала,потребно је доставити и 

пломбиране готове производе из којих би се могло недвосмислено утврдити да су готови 

производи заиста израђени од пломбираног материјала и да су сашивени у складу са описом из 

конкурсне документације. 

У складу са напред наведеним, молим Вас да измените конкурсну документацију. 
 

2. Одговор: 

  

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног Понуђача 

Мења се конкурсна документација за ставке 1 – 10 и ставку 14 и гласи: 

      „Доставити уз понуду: Пломбирани узорак готовог производа И пломбиране узорке 

материјала величине А4 формата, од којих се израђује готов производ, Извештај о испитивању 

и контролисању издати од акредитоване установе са територије Србије, из којих се на јасан и 

недвосмислен начин може утврдити да понуђени производ испуњава све тражене техничке 

карактеристике дефинисане у конкурсној документацији. Доставити декларацију о 
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усаглашености и упутство за одрзавање. Извештаји о испитивању и контролисању морају бити 

издати после објављивања позива.“ 

 

3. Питање:   

 

За ставке од 11-48  без ставке 14 навели сте детаљне описе производа, а не тражите 

узорке. 

Да би се утврдило, да Понуђач заиста нуди производе који су у складу са описом из 

конкурсне документације, молимо Вас да измените тај део у смислу достављања узорака. 

 
3. Одговор: 

  

За све остале ставке 11 – 48, изузев ставке 14, која се доставља пломбирана, потребно је 

доставити узорке уз понуду. 
 

 

 

 

У Нишу, 05.07.2019. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Комисија за јавну набавку бр. 28055/1-1-21 

          


