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Брпј: 020-30-32/8 

Дана: 28.09.2017. гпдине 

 

 

Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1 

у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара – Уређај за пречишћаваое впде на 

бази реверсне псмпзе, редни брпј набавке: ЈНМВ 32/17 

 

 

Наручилац је дана 27.09.2017. гпдине пд заинтереспваних лица, путем е-маила, примип 
Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку 
дпбара – Уређај за пречишћаваое впде на бази реверсне псмпзе, редни брпј набавке: ЈНМВ 
32/17, у пквиру кпјег је траженп следеће ппјашоеое:  

 
Питаое 1: Да ли наручилац мисли на гарантни рпк пд минимум 24 месеца и ппд тим 

ппдразумева и пптрпшни материјал: гранулисани угљени предфилтер LA 10", механички 

предфилтери (PP 20 µm 10", PP 5 µm 10"), мембрана TFM – 50, капсуларни ппстфилтер? 

 

Питаое 2: Дпдатни услпв кпји се пднпси на финансијски капацитет да ли је дпвпљнп 

пдштампати и прилпжити уз ппнуду дпказ п ликвиднпсти у траженпм перипду пбразац кпји се 

мпже наћи на сајту НБС: Претраживаое дужника у принуднпј наплати? 

 

Питаое 3: Да ли се гаранцијпм пд 24 месеца предвиђа редпвнп сервисираое( замена 

филтера)? 

 

На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку 
сачинила је дана 28.09.2017. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи: 
 

Одгпвпр 1: Наручилац је предвидеп гарантни рпк пд минимум 24 месеца за уређај. Овим 
гарантним рпкпм није пбухваћен пптрпшни материјал: гранулисани угљени предфилтер LA 10", 
механички предфилтери (PP 20 µm 10", PP 5 µm 10"), мембрана TFM – 50, капсуларни ппстфилтер. 
 

Одгпвпр 2: Дпдатни услпв кпји се пднпси на финансијски капацитет да је ппнуђач у 
перипду месец дана пре пбјављиваоа Ппзива ппднпшеое ппнуда бип непрестанп ликвидан, тј. да 
није имап ниједан дан неликвиднпсти (перипд пд 24.08.2017. дп 24.09.2017. гпдине) дпказује се 
дпстављаоем пптврде за тражени перипд издате пд стране НБС или уписиваоем у Обрасцу брпј 9 
страна 20/34 кпнкурсне дпкументације интернет странице на кпјпј је oвaj пoдaтaк jaвнo дoступaн  
 

Одгпвпр 3: Гаранцијпм пд 24 месеца није предвиђенп редпвнп сервисираое (замена 

филтера). 
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Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на 

Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца. 
 
Чланпви кпмисије за јавну набавку: 

 

Име и презиме Пптпис 

прпф. др Јпоауа Ранпгајец, члан кпмисије  

Јпhn Мilаn vаn dеr Bеrgh, заменик члан кпмисије  

Немаоа Мартинпвић, члан кпмисије  

 


