Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавне набавке велике вредностиБрој: 4052/2
20.05.2015. године
Пожаревац

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП ОС
1.1.6/2015
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике
вредности број ЈН ОП ОС 1.1.6/2015, Набавка арматуре и мерно – регулационих
сетова (МРС) за потребе изградње ТС, 38418000-калориметри ,доставило је наручиоцу
писани захтев путем e-mail-а дана 19.05.2015. године у 14,55 часова којим тражи
одговор на следеће питање:
Молим Вас за разјашњења везано за предметну јавну набавку.
У тендеру на страни 56/62 Модел оквирног споразума нису попуњени подаци
Наручиоца, такође у делу Странке у оквирном споразуму сагласно констатују:
1. да је Наручилац добара у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12 и 14/15) спровео отворени поступак јавне набавке број ____________за набавку
______________________са циљем закључивања оквирног споразум између Наручиоца добара
и три добављача
2.да је Наручилац донео Одлуку о додели оквирног споразума број_____од ________у складу са
којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача 1 , Добављача 2 и
Добављача 3
3.да је Добављач 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача 1),
4.да је Добављач 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача 2),
5.да је Добављач 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача 3),
ПИТАЊЕ:
Да ли поља која су празна а тичу се података Наручиоца остављамо празна?
Молим Вас да разјасните под тачком 1. да ли уписујемо број јавне набавке и тачан
назив јавне набавке Наручиоца? Уколико је потребно уписати пун назив јавне набавке,
напомињемо да је простор недовољанn.
Тачка 2.одлука о додели оквирног споразума остављамо непопуњено?
У тачки 3 – део који се односи на добављаче попуњава се само једном место –
добављач 1 ?
На страни 58/62 – ЦЕНА у делу где се уписује вредност оквирног споразума, да ли се
ту уписује вредност понуде или Ваша процењена вредност оквирног споразума?

.

У вези са наведеним а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) обавештавамо заинтересовано лице
следеће:
Одговор 1:
У Моделу оквирног споразума на страни 56/62 не попуњавају се подаци који се односе
на Наручиоца.
Одговор 2:
Понуђачи нису у обавези да упишу број јавне набавке и тачан назив јавне набавке у
тачки 1. Модела оквирног споразума.
Одговор 3:
У Моделу оквирног споразума не попуњавају се подаци који се односе на одлуку о
додели уговора.
Одговор 4:
У тачки 3. Модела оквирног споразума – део који се односи на добављаче понуђач
попуњава само податке који се односе на једног добављача а то може бити и
добављач 1.
Одговор 5:
На страни 58/62 – ЦЕНА у делу где се уписује вредност оквирног споразума, понуђач
уписује процењену вредност оквирног споразума која је утврђена од стране наручиоца.
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) наручилац објављује на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

