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, е-mail : jpt@toplifikacija.rs
Телефони :012/542-542 (директор), 012/542-785 (секретарица), 012/975 (дежурна служба) Факс : 012/542-543

Број:8413/3-7
Датум: 04.12.2015.
Место: Пожаревац
У складу са чланом 63. став 3, Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број
124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту:
Правилник), у вези предметне јавне набавке која је расписана на основу Одлуке о
покретању jaвне набавке мале вредности, број 8413 од 05.11.2015. године. Решења о
именовању комисије за јавну набавку од 05.11.2015. године број 8413/1 у складу са Чланом
54. и 39. Став 4. Алинеја 2. и 3. Закона. Позива за достављање понуда 8413/3 од
25.11.2015. године , објављен у складу са чланом 57. Закона дана 25.11.2015. године, на
Порталу УЈН и сајту Наручиоца.
Предмет: Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНМВ 1119/2015
НАБАВКА ФРЕКВЕНТНИХ РЕГУЛАТОРА БРОЈА ОБРТАЈА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ

ОРН: 3171150 - Електрични кондезатори
-

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале
вредности, доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 02.12.2015.
године у складу са Чланом 20. Став 2. и 6. којим Заинтересовано лице захтева
додатно објашњења и одговор на следеће питање;

Достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке сачињеног од
стране стручног члана комисије предметне набавке и сагласности чланова:
1. Извод из Питања:
''... Poštovani,
U članu 6. stav 3. Modela ugovora piše:
Za pružene usluge, Ponuđač daje garantni rok, koji traje _____ meseca od dana pripmopredaje
dokumentacije i prijema dobara.
Molimo Vas da nam pojasnite kako da popunimo zahtevani podatak s obzirom da je predmet JN isporuka,
programiranje i puštanje u rad, a ne i ugradnja ponuđene opreme. ...? ''
Одговор на питање:
Образац број 12 страна 26-28 од 29 Конкурсне документације у Члану 6. Став 3. на страни
27 од 29 наведено је у наставку претходног става који подразумева рок од тренутка
испоруке добара.
Гарантни рок за пружене услуге и примопредаје документације подразумева; гаранцију
пружених услуга од тренутка програмирања, усклађивања и пуштања у рад у функцији
јединствене целине система, истичемо да Став 3. не дефинише испоруку добара која је
обрађена и наведена претходним Ставом наведеног Члана обрасца модела уговора.

Захтев заинтересованог лица достављен је у предвиђеном року. Допуна и измена по овом
захтеву биће без одлагања објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет
страни Наручиоца.
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