
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-172/2017-VIII 
 Дана: 08.11.2017. године 
       С о м б о р  
 
 
 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац Града Сомбор, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку број: 404-172/2017-VIII 

 - Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић - 
 

За предметну јавну набавку постављенa су питања и за иста дајемо одговоре. 
 
ПИТАЊЕ: 

 
1. У предмеру и предрачуну радова “2. Хидромашинска опрема и радови“ под А: 
Набавка, транспорт и монтажа пумпи, позиције А1 и А2 под Остали захтеви дато 
је: Комплет резервних делова за пумпу и мотор за петогодишњу експлоатацију“. 
Како сваки од произвођача пумпи препоручује различите комплете резервних 
делова ради конкурентности свих понуђача молимо Вас да дефинишете које тачно 
резервне делове пумпи и мотора треба да садржи комплет резервних делова за 
петогодишњу експлоатацију. 
 

ПИТАЊЕ: 
 
2. У предмеру и предрачуну радова “2. Хидромашинска опрема и радови“ под А: 
Набавка,транспорт и монтажа пумпи, позиције А3 и А4 под Остали захтеви дато је: 
Комплет резервних делова за пумпу и мотор за двогодишњу експлоатацију“. 
Како сваки од произвођача пумпи препоручује различите комплете резервних 
делова ради конкурентности свих понуђача молимо Вас да дефинишете које тачно 
резервне делове пумпи и мотора треба да садржи комплет резервних делова за 
двогодишњу експлоатацију. 
 
 

ОДГОВОР: 
        1. и 2. Сваки произвођач пумпи има свој сет резервних делова за замену у току 
експлоатацује, а пошто Наручиоц не може да тражи пумпу одређеног произвођача из тог 
разлога не може да дефинише ни садржину комплета резервних делова. Сваки понуђач сам 
бира произвођача пумпи, а од њега добија већ дефинисан сет резервних делова. 



 
 
 

ПИТАЊЕ: 
 
3. У предмеру и предрачуну радова “2. Хидромашинска опрема и радови“ под З 
Остала опрема и радови дате су позиције за унутрашњи цевовод и испуст 31 и 32: 
“Флуид тер, ППР, пластичне цеви и фазонски комади са свом неопходном 
арматуром, паушално.“ Молим Вас да објавите приближну дужину цевовода или 
још боље обезбедите спецификацију или извод из пројекта у коме се могу видети 
јединичне мере тражених цеви и фазонских комада са свом неопходном арматуром, 
пошто је позиција дата паушално. 
 
 

ОДГОВОР: 
3. Пошто су то цеви и фазонски комади од ¾ цола пројектант није у пројекту дао 
дужине и појединачне фазонске комаде него је то оставио да извођач радова уради 
на одговарајући начин, и да при том буду испоштовани сви захтеви постављени 
пројектом. Вредност цеви и фазонских комада тражених пројектом представља 
незнатну вредност у односу на укупну вредност радова и због тога је дата 
паушално. 
 
 
 


