Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
Број: 4578/2
06.07.2017. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ:

појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.12/2017

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.12/2017, Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села
Ћириковац, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 04.07.2017. године у 22,21 часова часова (иако
је у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији назначено да се сви захтеви за
додатним информацијама путем e - maila, шаљу само у радно време наручиоца, сваког
радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). Обзиром на напред изнето, рок за поступање
наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12 , 14/15 и 68/15) почиње да тече 05.07.2017. године када је питање и заведено под
бројем 4578. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања:
ПИТАЊЕ 1:
Да ли иста особа може да управља процесом заваривања (14731) и димензино- визуелном
контролом (9712), нормално под условом да поседују обе лиценце?
ОДГОВОР 1:
Иста особа може да управља процесом заваривања (14731) и димензино- визуелном
контролом (9712), под условом да поседује обе лиценце.
ПИТАЊЕ 2:
У документацији је наведено да се за заваривање користи поступак 111 и за дебљине испод 3
mm користи поступак 311.
Питање: Да ли може да се користи за дебљине преко 3 mm уз поступак 111 да се дода и
поступак 141 ( уз одговарајућу технологију и касније потврду технологије) а за цеви дебљине
испод 3 mm дебљине уместо поступка 311 ( који се по стандарду заваривања цеви третира
као застарео поступак) користи 141 (уз одговарајућу технологију и касније потврду
технологије).
ОДГОВОР 2:
Поступци 111 и 141 могу да се користе за све пречнике и дебљине зида цевовода, 311 може
(а не мора) само до дебљине зида 3 mm што је у ствари за пречнике цевовода мање од 88,9
mm.
Технологија заваривања се квалификује пре почетка извођења радова у присуству
овлашћеног лица инвеститора.
ПИТАЊЕ 3:
Ако се поступак 111 ради искључиво целулозном електродом (технологија и потврда
технологија је за исту) којој сушење није потребно ( по препоруци произвођача чак и штетно,
због високог процента водоника у себи). Да ли понуђач у списку своје опреме мора да
поседује пећ за сушење и тобололац?
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ОДГОВОР 3:
Ако се поступак 111 ради искључиво целулозном електродом (технологија и потврда
технологија је за исту) којој сушење није потребно ( по препоруци произвођача чак и штетно,
због високог процента водоника у себи) понуђач не мора у списку своје опреме да поседује
пећ за сушење и тобололац.
ПИТАЊЕ 4:
Колико конкретно мора да буде само вариоца уколико је дефинисано?
ОДГОВОР 4:
Није дефинисан број варилаца. Извођач радова сам планира број радника у складу са
дефинисаним роком изградње.

Ово појашњење 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
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