Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавне набавке велике вредностиБрој: 7687/1
14.10.2015. године
Пожаревац

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈИМА ЈЕ УПУЋЕН ПОЗИВ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број
ЈН ПП 1.1.6-2/2015
Заинтересовано лице које је примило конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ПП
1.1.6-2/2015, Набавка арматуре и мерно – регулационих сетова (МРС) за потребе изградње
ТС, 38418000-калориметри, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана
12.10.2015. године у 11,32 часова (евидентиран код наручиоца под бројем 7687 дана
12.10.2015. године) којим тражи одговор на следеће питање:
ПИТАЊЕ :
Везно за позив за достављање понуде у преговарачком поступку имамо питање.
18.06.2015. потписан је оквирни споразум на основу којег се спроводе друге фазе
рестриктивног постука.
У потписаном уговору у члану 6. стоји да након закључења оквирног споразума када настане
потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити на адресе Добављача 1,2,
и 3 позив за подношење понуда у циљу закључивања појединачних уговора о јавној набавци.
Такође стоји да се при закључивању појединачних уговора не могу мењати битни услови из
оквирног споразума ( цена, количине, рокови плаћања, рокови испоруке)
У члану 8. стоји да ће Наручилац појединачне набавке реализовати потписивањем
појединачних уговора са Добављачем на основу прихваћене понуде добављача и под
условима који не могу бити неповољнији од услова из оквирног споразума.
Процењена вредност коју сте навели у позиву за достављање понуда у преговарачком
поступку је мања од вредности из оквирног споразума, самим тим произилази да је
наручилац прописао услове који су неповољнији у односу на потписани оквирни споразум.
Молим Вас да ми појасните износ процењене вредности дате у позиву за подношење понуда
у преговарачком поступку, и одговорите да ли је у складу са законом да Наручилац мења
битне услове из оквирног споразума на основу којег се закључују појединачни уговори
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 :
Цитирани чланови оквирног споразума који се односе на битне услове из оквирног споразума
односе се на услове које су у својој понуди дали добављачи са којима је закључен
оквирни споразум, а који од стране добављача морају бити испуњени приликом

закључења појединачних уговора и не могу бити у супротности са оквирним
споразумом.
Закон о јавним набавкама не регулише својим одредбама начин утврђивања процењене
вредности за покретање II фазе рестриктивног поступка који се спроводи у циљу закључења
уговора о јавној набавци са најповољнијим добављачем, а на основу претходно закљученог
оквирног споразума.
Процењена вредност у преговарачком поступку ЈН ПП 1.1.6-2/2015, Набавка арматуре и
мерно – регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС, 38418000-калориметри, је иста
као и процењена вредност у претходно спроведеном рестриктивном поступку, јер према
члану 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, наручилац може спроводити ову врсту
поступка под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке
спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају.
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 ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ

