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: 10139/3-1
Датум: 19.02.2016.
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 10139 од 29.12.2015. године. Решења о
именовању комисије за јавну набавку од 29.12.2015. године број 10139/1 у складу са
Чланом 54. и 39. Став 4. Алинеја 2. и 3. Закона. Позива за достављање понуда 10139/3 од
11.02.2016. године , објављен у складу са чланом 57. Закона дана 11.02.2016. године, на
Порталу УЈН и сајту Наручиоца.
Предмет: Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНМВ 132/2015
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА - ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОРН: 45231111 Радови на изградњи цевовода, комуникационих и елекроенергетских водова
-

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале
вредности, доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 18.02.2016.
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:
''... Da li je u postupku JN br. 132/2015 u predmeru i predracunu greskom izostavljena pozicija

Organizacija gradilista (obezbedjenje saobracajne signalizacije u skladu sa zakonom, zastitne
ograde i regulacija saobracaja na mestima gde se ukaze potreba, angazovanje mehanizacije do
mesta intervencije). Obracun po lokaciji.", koja je neophodna po osnovu Zakona o planiranju i
izgradnji, a i bila je predvidjena u svim ranijim javnim nabavkama koje ste sprovodili ...? ''
Одговор на питање:
Организација градилишта је обавеза Извођача радова, а на који ће начин то он
организовати зависи од самог извођача радова. Обавеза Извођача је да обезбеди
градилиште саобраћајном сигнализацијом и предузме мере заштите на раду, као и да
обезбеди Елаборат процене ризика на радном месту, али све је то обавеза Извођача
радова. Трошкови који настају за припрему градилишта изразити кроз јединичне цене
радова (ископа, зидања, насипања, одвоз и уградјени материјал).
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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