Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
Број: 6359/2
Датум: 12.09.2016. године
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 1.3.24/2016
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.24/2016-Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 8/59
ПИОНИРСКИ ТРГ 13, Пожаревац, Војска Југославије 43-45 и Јадранска 30-38, ОРН 45232140радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а
дана 09.09.2016. године у 09,30 часова. Исто је заведено дана 09.09.2016. године под бројем 6359.
Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следеће:
ПИТАЊЕ 1:

Обраћамо вам се поводом ЈН ОП 1.3.24 Изградња мреже градског грејања са циљем да нам
разјасните у обрасцу структуре цена одељак IV тачка 18 , а која се односи на испоруку и монтажу
ормана мерно регулационих сетова тип III – DN 32 i tip IV –DN 40, који се односе у овом случају
на топловод у смислу шта треба да поседују од опреме, с тим што се мерно регулациони сетови
односе у пракси на гасне инсталације а не на топловод. На топловодима се уграђује мерно
регулациона опрема у зависности од захтева наручиоца послова – инвеститора, испоручује се
одговарајућа опрема.
ПОЈАШЊЕЊЕ 1:
У одељку IV тачки 18. понудити само монтажу мерно-регулационог сета (МРС) што
подразумева следеће радње:
● преузимање ормана са уграђеном опремом која чини МРС у магацину ЈП „Топлификација“ и одвоз
на градилиште. Оквирне димензије ормана са опремом у зависности од типа МРС су: ширина
600÷1000 мм, висина 600÷800 мм, дебљина 250 мм;
● постављање комлетног ормана на спољашњи или унутрашњи зид објекта помоћу
одговарајућих типлова ;
● повезивање мерно регулационог сета на прикључни топловод, помоћу холендера који су
саставни део МРС
НАПОМЕНА: Набавка МРС (ормана са опремом) је обавеза ЈП Топлификација.
Потребан Вам је само ситан материјал за постављање ормана – типлови и заптивни материјал
за повезивање штуцни прикључног топловода са холендерима МРС, и не треба га посебно
специфицирати у структури цена већ га приказати кроз позицију монтаже.
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
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