Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступкуБрој: 5895/2
22.08.2016. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП – ОС
1.1.15/2016
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП –
ОС 1.1.15/2016, Набавка предизолованих цеви за потребе изградње и одржавања
топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца, ОРН: 44163120 - Цеви за
даљинско грејање, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 17.08.2016.
године у 11,45 часова којим тражи одговор на следеће питање:
ПИТАЊЕ:
На страни 8., 9., и 13. ове тендерске документације, наводите да се достављају оверене
копије сертификата: сертификат о типу производа, сертификат о периодичној контроли и
сертификат за ИСО стандард, а на страни 33. Тачка 5.2 и на стран и36. тачка 5.3. стоји да се
достављају фотокопије важећих сертификата.
Молимо да одговорите да ли се сертификати оверавају или не?
ОДГОВОР 1.
Понуђачи достављају фотокопије тражених сертификата које не морају бити оверене.
Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
ПИТАЊЕ 2.
Изјава о заштити на раду је на обрасцу број 15, а не на обрaсцу број 13.Како сте написали на
32 страни конуресне докуменатције.
ОДГОВОР 2.
Ненамерна техничка грешка је отклоњена.
Обзиром да је наручилац морао да усагласи наведене захтеве из конкурсне
документације и при том изврши и исправку грешака које су биле техничке природе, а да је то
могао да учини само кроз измену конкурсне документације, ово појашњење и измењену
конкурсну документацију 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

