Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавне набавке велике вредностиБрој: 4083/2
21.05.2015. 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 miali-a дана 20.05..2015. године у 10,10 часова којим тражи
одговор на следеће питање:
Молим Вас за разјашњења везано за предметну јавну набавку.
1. У тендеру на страни 35/62 у делу који се односи на прилоге стоји :
решење о признавању важења иностране исправе, односно знака усаглашености,
надлежног министра Владе Републике Србије у складу са важећом Уредбом о начину
признавања иностраних исправа и знакова усаглашености да и не
У одговорима на питања број 3600/2 од 14.05.2015. одговор број 2 стоји:
Услови наручиоца наведени на страни 16. конкурсне документације важе само за
документацију на коју се односи УРЕДБА о начину признавања иностраних исправа и
знакова усаглашености ("Службени гласник РС", бр. 98/09) и односи се на производе
израђене у складу са иностраним техничким прописима различитим од ЕН и СРПС ЕН
стандардизације наведене у техничким захтевима ЈН 1.1.6/2015.
ПИТАЊЕ:
Да ли у овом случају заокружујемо ДА или НЕ на страни 35 прилога број 8?

2.

Молим Вас да нам разјасните следеће Образац број 1 садржи прилоге на
страни 34 и обрасце на страни 35 и поља »да« и »не« које треба да
заокружујемо

Прилог број 6 на страни 34 је меница за озбиљност понуде и изјава о достављању
средства за добро извршење посла.
На страни 35 као образац број 9 се налази изјава о достављању средства финансијског
обезбеђења за добро извршење посла
Такође имамо прилог број 8 на страни 34 референц листа која се налази као образац
број 7 на страни 35
Молим Вас да нам разјасните следеће да ли тражене доказе са стране 34 прилажемо
одмах иза обрасца број 1 или их ређамо по бројевима образаца обзиром да нигде није
јасно назначено?
Да ли треба да стављамо на два места и као доказ и као образац ( копирамо референц
листу па је ставимо у делу докази и ставимо на место обрасца број 7)

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:
Понуђач на страни 35 прилога број 8 заокружује ДА уколико нуди производе израђене у
складу са иностраним техничким прописима различитим од ЕН и СРПС ЕН
стандардизације наведене у техничким захтевима ЈН 1.1.6/2015. У супротном
заокружује НЕ.
Одговор 2:
Приложене доказе можете да поређате по редним бројевима образаца и није потребно
копирати их у два примерка (и као доказ и као образац).
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
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