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дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви ; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију
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Број:8964/3-2
Датум: 22.01.2016.
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 8964 од 27.11.2015. године. Допуне решења
број 8964-1 од 25.12.2015. године. Решења о именовању комисије за јавну набавку од
27.11.2015. године број 8964/1 у складу са Чланом 54. и 39. Став 4. Алинеја 2. и 3. Закона.
Позива за достављање понуда 8964/3 од 18.01.2016. године , објављен у складу са чланом
57. Закона дана 18.01.2015. године, на Порталу УЈН и сајту Наручиоца.
Предмет: Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНМВ 123/2015
СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА
ОРН: 31681200 Електричне пумпе
Партија I
Сервис циркулационих пумпи - Wilo
Партија II
Сервис циркулационих пумпи - Grundfos
Партија III
Сервис циркулационих пумпи - Sever
Партија IV
Сервис циркулационих пумпи - Imp
-

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале
вредности, доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 21.01.2016.
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:
1. Извод из Питања:
''... U okviru tehničke specifikacije iz konkursne dokumentacije za JN br.123/2015 - Servis cirkulacionih
pumpi - po partijama. Obrazac br.10 Tehnička specifikacija, predmer predračun usluga, Partija I Servis
cirkulacionih pumpi - Wilo definisali ste samo delimičnu oznaku pumpe. Molomo Vas da nam dostavite
kompletnu oznaku-naziv pumpe i sifru, kako bi mogli da uradimo tačan izbor delova i adekvatnog
servisiranja ...? ''
Одговор на питање: Не постоји дефинисан продукт број пумпе, дата је општа спецификација IL
пумпи, јединичне цене су основ и могућност сервиса интервентно у току експлоатације и
ванредног сервиса.
Захтев заинтересованог лица достављен је у предвиђеном року. Одговор и појашњење на
достављен захтев, биће без одлагања објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на
интернет страни Наручиоца.
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