ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"-Пожаревац
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање и
експлоатацију термотехничких уређаја и инсталација и инжињеринг енергетских
постројења и инсталација; за производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко
система цеви; за производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

МБ: 07351682
ПИБ: 101971396 - Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац
Тел : (012) 542-785 (секретаријат), 975 (дежурна служба), Факс: (012) 542-543,
e-mail: jpt@toplifikacija.rs, www.toplifikacija.rs

Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступкуБрој: 1932/2
03.04.2017. године
Пожаревац
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.1.12/2017
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број
ЈН ОП 1.1.12/2017, Набавка арматуе-ручне запорне,регулациона и секционе, ОРН
44163000 - цеви и арматура, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а
31.03.2017. године,(09:32 часова) заводног броја 2095 заведеног у ЈП Топлификацији
од 31.03.2017, којим износи одређене примедбе на конкурсну документацију.
ПИТАЊЕ бр.1: Питање гласи:
Да ли је обавезно тражити аванс или је дозвољено понудити без аванса с обзиром да
на страни 39 стоји другачије:
3. Услови плаћања :
- без аванса
______ (максимално 30%)
ОДГОВОР бр. 1:
Могуће је доставити понуду без аванса, а самим тим не треба доставити писмо о
намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.
ПИТАЊЕ бр.2:
Нигде у документацији не стоји информација да ли понуђачи који дају услове плаћања
„без аванса“ (ако је дозвољено) треба да
доставе писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај
авансног плаћања.
Молимо вас за ову информацију.
ОДГОВОР бр. 2:
Ако се не тражи аванс не треба се достави писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.
ПИТАЊЕ бр.3:
На страни 39 , тачка 4
4.
Рок испоруке ____________________________________________ (сукцесивно
по упућеном захтеву,
не дужи од 100 календарских дана од дана упућеног првог писаног захтева за
испоруку)
Питање гласи:
С обзиром да је документација у ПДФ формату и да се попуњава ручно молим вас за
информацију:
да ли је на линији за упис довољно уписати "100 дана“ или треба преписати целу
реченицу дату у загради?
Ако треба уписати целу реченицу, молимо продужите линију бар до дужине реченице у
загради.
ОДГОВОР бр. 3:

Само уписати број дана на датој линији.
ПИТАЊЕ бр.4:
На страни 39 , тачка 8
8.
За испоручена добра и услуге Понуђач даје Гарантни роk,на квалитет добара
који траје__________месеци
(минимално 24 месеца плус 20 дана),од дана испоруке са пратећом документацију.
Питање гласи:
С обзиром да је документација у ПДФ формату и да се попуњава ручно молим вас за
информацију:
да ли је на линији за упис довољно уписати "24“ или треба преписати целу реченицу
дату у загради?
Да ли треба уписати 24,20 или 24 и 20 ...
Ако треба уписати целу реченицу, молимо продужите линију бар до дужине реченице у
загради.
ОДГОВОР бр. 4:
24 месеци 30 дана
ПИТАЊЕ бр.5:
Даље, у члану бр 8 модела уговора стоји другачији рок од оног датог у обрасцу понуде.
"Добављач гарантује за квалитет испоручених добара са гарантним роком од
___месеци плус ____дана
(минимално 24 месеци плус 30 дана) од дана примопредаје,т.ј потписивања....
Молимо вас дефинишите захтевани гарантни рок
ОДГОВОР бр. 5:
Дошло је до ненамерне техничке грешке у конкурсној документацији.
"Добављач гарантује за квалитет испоручених добара са гарантним роком од
___месеци плус ____дана
(минимално 24 месеци плус 30 дана) од дана примопредаје.
ПИТАЊЕ бр.6:
У члану бр 11 модела уговора стоји:
број отпремнице и локацију на коју се онa односи
Питање гласи
О каквој локацији се ради?
ОДГОВОР бр. 6:
Дошло је до ненамерне техничке грешке у конкурсној документацији.
ПИТАЊЕ бр.7:
Да ли понуђачи који наступају самостално достављају Образац бр. 3
ОДГОВОР бр. 7:
Образац оверири,потписати и прецртати.
ПИТАЊЕ бр.8:
Да ли понуђачи који наступају самостално достављају Образац бр. 4
ОДГОВОР бр. 8:
Образац оверири,потписати и прецртати.
ПИТАЊЕ бр.9:
Да ли понуђачи који наступају самостално достављају Образац бр. 5
ОДГОВОР бр. 9:
Образац оверири,потписати и прецртати.
ПИТАЊЕ бр.10:
Да ли понуђачи који наступају самостално достављају Образац бр. 6
ОДГОВОР бр. 10:
Образац оверири,потписати и прецртати.

ПИТАЊЕ бр.11:
Да ли је обавезно достављање обрасца бр. 13, Обрасца трошкова припреме понуде
ако понуђач не захтева надокнаду трошкова припреме понуде?
ОДГОВОР бр. 11:
Обавезно је доставити образац бр.13. Образац оверири,потписати и прецртати.
ако понуђач не захтева надокнаду трошкова припреме понуде.
Сугестија 1
Молимо прилагодите текст позива конкретном позиву јер се ради о испоруци опреме
а не извођења радова.
Наиме, на више места у документацији се помињу привремене и окончане ситуације, у
члану 10 модела уговора се помиње
извођач а не испоручилац итд.
Дошло је до ненамерне техничке грешке у конкурсној документацији.Исправљено
Сугестија 2
У члану бр 3 модела уговора стоји
«Максималан рок за испоруку добара износи ______ дана од дана дана од дана од
пријема писаног захтева наручиоца.
Молимо вас да дефинишите члан 3.
Дошло је до ненамерне техничке грешке у конкурсној документацији.Исправљено
Сугестија 3
С обзиром да је документација у ПДФ формату и да се попуњава ручно молимо вас да
у меничним
овлашћењима направите више места за упис износа менице јер је у постојеће место
руком немогуће читко уписати износ менице.
Дошло је до ненамерне техничке грешке у конкурсној документацији.Исправљено

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 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

