ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"-Пожаревац
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање и
експлоатацију термотехничких уређаја и инсталација и инжињеринг енергетских
постројења и инсталација; за производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко
система цеви; за производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

МБ: 07351682
ПИБ: 101971396 - Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац
Тел : (012) 542-785 (секретаријат), 975 (дежурна служба), Факс: (012) 542-543,
e-mail: jpt@toplifikacija.rs, www.toplifikacija.rs

Наш број: 2940/2
Ваш број: 2940
Датум: 27.04.2015
Место: Пожаревац
У складу са чланом 63. закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон), а у вези јавне набавке која је
расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности бр. 1.1.21./2015 заведене под
бројем 2842/2 од 23.04.2015. године и Позив за достављање понуда 2842/4 од 24.04.2015. године, који је
oбјављен и достављен у складу са чланом 55. Закона о објављивању и достављамо Вам појашњење у
вези предметне јавне набавке:

Предмет:
Одговор на питање бр. 1,
Детаљније, додатне информације и одговори на питања за ЈНМВ 1.1.21./2015
-Заинтересовано правно лице које је преузело конкурсну документацију за јавну
набавку мале вредности бр.ЈНМВ 1.1.21./2015
„Набавка рачунарске и сродне опреме по партијама“
I Партија
II Партија

Рачунарска опрема
Штампачи, апарати и опрема

доставило је Наручиоцу мејлом, допис заведен под бројем 2940 дана 27.04.2015.
године, којим поставља следећа питања:

молим Вас за разјашњење додатних услова на страни 7 , под тацком 5.5 где
тражите :
5.5. ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ПОНУЂАЧ ДА ИСПУНИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОГЛЕДУ
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА КАО И ТЕХНИЧКО КАДРОВСКОГ;

I. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
 Понуђач мора имати исказан нето добитак последње три пословне (2013,2012,2011,) године;
Доказивање испуњености наведеног услова:

o Приложен Биланс успеха за наведене године ( исказана позиција АОП 229) или
Извештај о бонитету привредних друштава и задруга
o Потврда о предатом извештају.
Понуђач не сме бити у континуитету дуже од 20 дана неликвидан, пословних рачуна последњих 12
месеци;
Доказивање испуњености наведеног услова:
o Потврда Народне Банке Србије – Евиденција принудне наплате.
Старост докумената: мора бити издат након датума објављивања одн. датума слања позива за
подношење понуда


Напомена: Наручилац задржава право да пре доношење одлуке о додели уговора, може
понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија тражи да достави на увид оригинал или
оцверену копију доказа о испуњености додатних услова – извод пословне банке о плаћеним
обавезама које проистичу из пореске пријаве, у примереном року а не краћем од 5 радних
дана.

II. да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.

Квалитет добара треба да је такав да задовољава
-позитивне прописе Републике Србије,
-законе, стандарде, техничке нормативе и норме квалитета

Захтеви наручиоца у погледу гарантног рока и сервисног одржавања
- За позицију 1.1. , 1.2. и 1.3. најмање две (2) године од дана испоруке
- За позиције 1.4. 1.5. 1.6. и 2.2. Наручилац не захтева гарантни рок,
- За све остале позиције захтева се Најмање једна (1) године од дана испоруке:
Доказивање испуњености наведеног услова:

o Основне податке о производима, декларације, пратећа документација робе

Питање бр. 1.
Да ли се и ово доказује потписаном изјавом понуђаца ?
Одговор бр 1.
ДА.
На страни 11 од 37 у напомени стоји:
Понуђач мора својом понудом да у потпуности испуни услове који су наведени
као обавезни и посебни услови. Докази о испуњавању услова могу бити достављени
у фотокопији оригиналних докумената или сходно члану 77. став 4. ЗЈН (Сл.гл.РС
124/12), достављањем изјаве (образац бр.9) којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне и додатне- посебне
услове утврђене конкурсном документацијом, (осим услова из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона).
С тога Поменутом Изјавом Понуђача (Образац бр. 9) доказујете поменуте –
захтеване услове, с тим да ако понуђач достави изјаву из члана 77. став 4. закона,
наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора, може понуђачу
чија је понуда оцењена као најповољнија тражи да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености обавезних услова, у
примереном року а не краћем од пет радних дана.

Питање бр. 2
за партију II тачке 2.4 и 2.5 , колико комада вам треба ?
Одговор бр 1.
На страни 24. У Обрасцу број 11. Предмер и предрачун, техничком грешком,
није уписана количина пставки 2.4. и 2.5.
За сваку од позиција потребан нам је по један (1) комад

Комисија за јавне набавке ЈН МВ 1.1.21.
Напомена: У прилогу дописа исправљен образац 11 за другу партију .
Достављено свим понуђачима објављивањем на сајту ЈП “Топлификација”
Пожаревац и порталу јавних набавки дана 27.04.2015. године

Партија II Штампачи, апарати и опрема

2.1.

2.2

2.3

Мултифункц
ионални
ласерски
копир
штампач

Кабл USB

Дигитални
ТВ рисивер

3

5

Функционалност:
Штампач,
скенер, копир
Тип: Ласер
Формат папира: A4
Резолуција: 1200 x 1200 dpi
Брзина штампе: 20 ppm
Меморија: 128MB
сличан моделу HP M125nw или
одговарајући

Назив произвођача;

USB

Јединична цена: _____________

Тип: DVB-T2
Повезивање: HDMI, USB 2.0, SCART,
coax
Уређај сличан моделу: Bear DTV-202

1

Тип и модел:
Техничке карактеристике:
Јединична цена: _____________
Укупно:
_____________

Укупно:
_____________
Назив произвођача;
Тип и модел:
Техничке карактеристике:
Јединична цена: _____________
Укупно:
_____________
Назив произвођача;

Уређај сличан моделу: Panasonic KXTG1611FXH
2.4

Бежични
телефон

1

Тип и модел:
Техничке карактеристике:
Јединична цена: _____________
Укупно:
_____________

Укупно - Партија II

____________________ дин.

Потпис овлашћеног лица
Датум:________________

МП

________________________

