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:3454/3-2
Датум: 06.09.2016.
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 3454 од 03.06.2016.
године и Позива у поновном поступку за достављање понуда 3454/3-1 од 02.08.2016.
године, Обавештења о померању рока за достављање понуда од 29.08.2016. године
објављено и достављено 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 133/2016 - НАБAВКА РАДОВА НА МОНТАЖИ ПОЛИЕСТЕРСКЕ И АЛУМИНИЈУМСКЕ
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС по партијама
I партија
Термоизолација; Монтажа Ал-лим и минерална вуна
II партија
Термоизолација; Монтажа Полиестер и минерална вуна

-

Достављен је Наручиоцу писани захтев од 05.09.2016. године са заводним бројем
Наручиоца 6202 електронски, којим Заинтересовано лице захтева продужење рока за
достављање понуде;

Извод из Питања:
''... Упућујемо Вам захтев за појашњење, указујемо на евентуални пропуст од стране наручиоца и у складу
са тим уколико исте прихватите померите рок отварања за пет радних дана у односу на заказани рок за
отварање понуда по партијама.
У додатним уловима тражи се минимум три пута у односу на процењену вредност референц листа
изведених услуга односно радова, како се ради о услугама од 3 милиона и 12 милона по партијама.
молимо вас да размотрите поменути критеријум и начин доказивања. Како се ради о специфичним
радовима на топлификационим системима које као техничко решење на инсталацијама има мали број
наручиоца (полиестер), изузетно је тешко имати референцу за ту врсту радова у том износу.

На основу наших навода молимо вас да прилагодите критеријум како би се постигла
транспарентност и конкурентност поступка....?
Одговор на питање:
Разматрајући и поступајући по достављеном захтеву потенцијалног понуђача, посебно
анализирајући образложење поднетог захтева чланови комисије су прихватили да постоје
оправдани разлози за померање рока за достављање понуда потенцијалних понуђача.
Усаглашавањем наведених захтева, Наручилац врши кроз измену конкурсне документације
тако да долази и до померање рока за достављање понуда са измењеном документацијом
у складу са Чланом 63. Став 5. ЗЈН.
Одговор и појашњење по захтеву као и Имењена конкурсна документација и
обавештење о померању рока за достављање понуда биће без одлагања објављена
на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца.
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