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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-a дана 20.05..2015. године у 12,09 часова којим тражи одговор на следеће питање:
Молим Вас за разјашњења везано за предметну јавну набавку.

3.

ЕЛЕКТРОНСКИ
РЕГУЛАТОР

На страниi 52/62 конкурсне документације навели сте у табели:
СТРУКТУРА ЦЕНЕ - ЈАВНА НАБАВКА ЈН ОП ОС 1.1.6/2015 – II Испорука МРС
ставка:

Молимо вас за појашњење где се уписује цена за електро орман са контролером и захтеваном
сензориком?
Такође имајући у виду да до сада нисте урадили ни једну измену документације а у одговорима на
сва постављена питања можемо видети да заправо има доста измена, молимо Вас да урадите
измену конкурсне документације, избаците обрасце који се не прилажу уз понуду, на местима где
сте начинили техничке грешке исправите и објавите коначну верзију документације каква треба да
се преда.
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:
Цена за електро орман са контролером и захтеваном сензориком уписује се у део Обрасца
структуре цене- СТРУКТУРА ЦЕНЕ - ЈАВНА НАБАВКА ЈН ОП ОС 1.1.6/2015 – II
Испорука МРС , под редним бројем 3. ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГУЛАТОР.
Одговор 2:
Наручилац није извршио измену конкурсне документације већ је само појаснио начин
припремања понуде. Не постоји ни један разлог да наручилац избаци обрасце који се не
прилажу уз понуду.
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

