ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање
термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и
дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви ; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију
гаса
Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац
Web : www.toplifikacija.rs
jpt@toplifikacija.rs
Телефони : 012/542-542 (директор) , 012/542-785 (секретарица) , 012/975 (дежурна служба)
012/542-543

е-mail :
Факс :

Број:3621/3-1-1
Датум: 26.08.2016.
Место: Пожаревац
У складу са Чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама а у вези јавне набавке
која је расписана по основу Одлуке о покретању jaвне набавке, број 3621 од 08.06.2016.
године и Позива у поновном поступку за достављање понуда 3621/3-1 од 02.08.2016.
године, који је објављен и достављен у складу са чланом 55. закона о објављивању,
достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:
Предмет: Додатне информације, појашњење на достављено питање
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;
ЈНОП 134/2016 - Набавка машинских радова на одржавању ТС града Пожаревца
ОРН: 45231111
-

Достављен је Наручиоцу писани захтев од 26.08.2016. године са заводним бројем
Наручиоца 6025 електронски-факсом, којим Заинтересовано лице захтева продужење
рока за достављање понуде;

1.
Извод из Питања:
''... Молимо Вас да у складу са Законом извршите продужење рока за достављање понуда а
везано за Јавну набавку ''НАБАВКА МАШИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА'' у
поновљеном поступку. са образложењем: Ви сте у поновљеној и поменутој Јавној набавци у
моменту објављивања исте поставили исте услове који су билиб и у претходној објави када се
нико није јавио. У року одређеном за сачињавање Понуда по поновљеној Јавној набавци, Ви сте
пре неколико дана објавили измену конкурсне документације у којој сте подигли критеријум
односно услове за понуђаче. Обзиром дас мо ми јако заинтересовани за ову Јавну набвку И да
нам је потребно додатно време ДА Вам доставимо исправну понуду, молимо Вас да у складу са
Законом извршите померање рока за достављање Понуда од минимално десет дана...?
Одговор на питање:
Разматрајући и поступајући по достављеном захтеву потенцијалног понуђача, посебно
анализирајући образложење поднетог захтева чланови комисије су установили да не
постоје оправдани разлози за померање рока за достављање понуда потенцијалних
понуђача.
Измене и допуне конкурсне документације су обављене од стране Наручиоца у складу са
Чланом 63. Став 1. и 5. ЗЈН и јасно дефинисаним и уређеним роковима.
Одговор и појашњење по захтеву биће без одлагања објављена на Порталу Управе
за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца.
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