Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
Број: 2225/2
06.04.2017. године
Пожаревац

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ:

појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.30/2017

1. Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број
ЈН ОП 1.3.30/2017, МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ
МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6. ЛИЧКА ДИВИЗИЈА“, ОРН 45232140радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев
путем e-mail-а дана 05.04.2017. године у 12,46 часова заведен под бројем 2225, којим
поставља питање за следеће:

Увидом у конкурсну документацију за јавну набавку - ЈН ОП 1.3.30/2017, "Машински и
грађевински радови на замени магистралног цевовода у улици 6. личка дивизија",
уочили смо следеће нејасноће:
Питање 1.
1. Машински радови, ставка III - наведено је "испорука и монтажа челичних цеви и цевних
елемената", а у осталим позицијама (у истој ставци) се помиње само монтажа (без испоруке);
ОДГОВОР 1.

Треба да стоји „Монтажа челичних цеви и цевних елемената“.
Питање 2.
2. Машински радови - ставка IV - наведено је "испорука и монтажа арматуре", а у позицији 17.
се помиње само монтажа (без испоруке);
ОДГОВОР 2.

Треба да стоји „Монтажа арматуре“.
Питање 3.
3. Машински радови - позиција 21. (завршни радови) - пише да се односи на 60% од позиције
17 (кугласте славине). Да ли је у питању грешка (претпоставка је да се односи на позицију 18,
односно припремне радове)?
ОДГОВОР 3.

Треба да стоји 60% од позиције бр.18 (припремни радови).
Приликом попуњавања конкурсне документације је настала ненамерна техничка грешка у
делу:
Б) „ПРЕДМЕР МАШИНСКИХ
РАДОВА НА ЗАМЕНИ МАГИСТРАЛНОГ
ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ 6. ЛИЧКА ДИВИЗИЈА“ под V Припремно завршни
радови,ставка 21. Завршни радови (старна 25) и
Образац бр. 12 „Структира цена“ у истом делу наведених машинских радова
(страна 71).
Исправке су извршене и означене у оба наведена дела и као такве унете у 1. Измењену
конкурсну документацију.
Ово појашњење и измењену конкурсну документацију 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 ЈАВНУ НАБАВКУ
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