Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавне набавке велике вредностиБрој: 6602/7
05.10.2015. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.9/2015
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике
вредности број ЈН ОП 1.3.9/2015, Радови на изградњи ТС на локацији: Николе
Тесле-Изворска и прикључка вреловода ТПС 14/60+15/60 „Бошкова“, ОРН
45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је наручиоцу писани
захтев путем e-mail-а дана 02.10.2015. године у 15,52 часова (иако је у позиву за
подношење понуда и конкурсној документацији назначено да се сви захтеви за
додатним информацијама путем e - maila, шаљу само у радно време наручиоца,
сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). Обзиром на напред изнето, рок
за поступање наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) почиње да тече 05.10.2015. године.
Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања:
ПИТАЊЕ:
Поштовани,
У предмеру и предрачуну машинских радова на монтажи топлопредајних станица ТПС
10/63
„Николе Тесле 1“ и ТПС 14/60+15/60 „Бошкова“, предметне конкурсне
документације у опису циркулационих пумпи стоји:
„Испорука и монтажа ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ центрифугалних, четворополних,
конструкције са сувим ротором, "in line" дизајна система за даљинско грејање ;
предвиђених за рад са топлом водом температуре до 130°C и притиска до 16 bar.“
Питање гласи:
Да ли је, с обзиром да се пумпе уграђују у секундарном делу подстанице са пројектном
температуром 90 (85°C), у питању грешка или пумпе заиста треба да буду предвиђене
за рад на 130°C што имплицира коришћење посебних заптивача са вишом ценом?
ОДГОВОР:
Наручилац је уочио грешку у предмеру и предрачуну машинских радова на монтажи
топлопредајних станица ТПС 10/63 „Николе Тесле 1“ и ТПС 14/60+15/60 „Бошкова“ у
делу који се односи на опис циркулационих пумпи, тако да је конкурсна документација
у том делу измењена и објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 02.10.2015. године.
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

