Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавне набавке велике вредностиБрој: 2184/2
15.04.2016. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.1.18/2016
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку
велике вредности број ЈН ОП 1.1.18/2015, Набавка циркулационих пумпи“ , 42511110
- топлотне пумпе, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана
14.04.2016. године у 13,06 часова којим тражи одговор на следећа питања:
Везано за јавну набавку циркулационих пумпи број ЈН ОП 1.1.18/2016, у тендерској
документацији, тачка 3. Техничке карактеристике, квалитет, количине и опис добара, предмер и
предрачун за испоруку циркулационих пумпи, страна 9. позиција 2.7 и страна 10 позиција 2.8,
наведено да називни пречник треба да буде DN 32.

ПИТАЊЕ 1 :
Да ли можемо да Вам понудимо наведене пумпе са димензијама пречника DN30
(5/4“ навојни пречник) или DN40 (прирубнички прикључак), које задовољавају све
остале тражане податке, а да понуда буде што се тога тиче исправна и
прихватљива?
Везано за јавну набавку циркулационих пумпи број ЈН ОП 1.1.18/2016, у тендерској
документацији, тачка 3. Техничке карактеристике, квалитет, количине и опис добара, предмер и
предрачун за испоруку циркулационих пумпи, страна 8. позиција 1.5. и позиција 1.6. наведено да
називни пречник треба да буде DN100

ПИТАЊЕ 2 :
Да ли можемо да Вам понудимо наведене пумпе са димензијама прикључка
DN125, које задовољавају све остале податке, а ад понуда буде што се тога тиче
исправна и прихватљива?
ОДГОВОР 1 :
Свака од тражених циркулационих пумпи има већ дефинисано место уградње, те
је за исто и одговарајуће хидрауличке услове одређена. У складу са тиме, није
дозвољено одступање од тражених техничких карактеристика.
ОДГОВОР 2 :
Свака од тражених циркулационих пумпи има већ дефинисано место уградње, те
је за исто и одговарајуће хидрауличке услове одређена. У складу са тиме, није
дозвољено одступање од тражених техничких карактеристика.
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 ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

