
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку ЈН 5/2020, 

доставља: 

Одговор на захтев за појашњење на постављена питања потенцијалног понуђача у 

отвореном поступку Јавне набавке “Набавка горива и мазива” ЈН 5/2020 

 

Дана 14.03.2020.године од стране потенцијалног понуђача, Наручиоцу су упућена 

следећа питања: 

 

Питање : 

Партија 1, позиција 53- У опису сте навели: Метални регал за кабловски развод 

100x50x2001 

Уколико је дошло до грешке приликом састављања конкурсне документације, молим 

Вас да исправите тражене димензије. 

 

Одговор: 

Приликом преноса података дошло је до техничке грешке у питању је Метални регал за 

кабловски развод 50х50х2000. За Наручиоца је прихватљив предлог па ће у том делу 

извршити измену конкурсне документације  ЈН 5/2020, 

 

Питање: 

Партија 2, позиције 51 и 52- Потребно је да наведете неопходне дужине кабела 

хидростатичких сонди, као и да ли се користе за мерење нивоа питне или отпадне воде. 

 

Одговор: 

Што се тиче позиције 51 минимална дужина 6 метара , и позиције  52 минимална 

дужина  11 метара. Сонде се користе за питку воду што се види из описа сличан типу  

NIVELCO,NPK или одговарајући , ова ознака то показује, у овом делу ће се извршити 

измену конкурсне документације  ЈН 5/2020 

 

У свему осталом конкурсна документација ће остати непромењена. Наведену измену 

КД наручилац ће учинити како би отклонио сваку сумњу да је имао намеру да 

фаворизује било ког понуђача или групацију понуђача. 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015) одговор објавити на Порталу јавних набавки 

 

У Великој Плани, дана 16.03.2020.године, 

Комисија за јавне набаве 

JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

МИЛОШ МИТРОВИЋ 
Велика Плана, Војводе Мишића 1 

Датум: 

16.03.2020. 

Наш знак 

        
Ваш знак Наш број 

1878 
Ваш број 

Телефони:  директор: 026/514-479   факс . 026/516-275    

Магацин: 026/521-421      Технички сектор: 026/515-009 ; 

026/516-334      Водоцрпна станица: 026/514-451 

Жиро рачуни : 160 – 7096 – 31  Banca  Intesa      
ПИБ : 10117 4 8 4 5      Матични  број : 7160763 
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