Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
Број: 6390/4
29.08.2017. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ:

појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП
1.3.25/2017

1. Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН
ОП 1.3.25/2017 Машински и грађевински радови на локацији ТПС 15/41 и 16/41,
Стевана Мокрањца 1, на МЗ Сопот 2, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже
градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-маил-а дана 28.08.2017.
године у 11,17 часова. Питање/констатација је заведено под бројем 6390/3. Наведеним емаил-ом тражи се одговор на следећа питања-констатацију:

Обраћамо Вам се у вези са додатним условима за јавну набавку ЈН ОП
1.3.25/2017 МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 15/41 и 16/41
ТПС „СТЕВАНА МОКРАЊЦА 1“ НА МЗ СОПОТ 2:
1. На страни 40 тендерске документације у делу „Додатни услови"- тачка 5.1.-финансијски
капацитет, захтевате потврду Народне банке Србије да понуђач у периоду од претходне 3
(три) године од дана расписивања јавне набавке (објављивање позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници) - у периоду од 21.08.2014.
године до 21.08.2017.године, није био у блокади дуже од 10 дана укупно.
Као заинтересована страна за достављање понуде молимо Вас да узмете у обзир
следеће:
- Ми као заинтересовано лице смо у захтеваном периоду (од 21.08.2014.
године до 21.08.2017.године) био у блокади у трајању од само 2 дана у 2014.
години. То свакако није пресудни показатељ нашег капцитета и пословања.
- У периоду од
2015. до 2017. године, успешно смо реализовали радове на
изградњи топлификационих мрежа и ТПС за потребе ЈП Топлификација Пожаревац,
ГО Костолац, ЈП ЕПС – огранак ТЕКО, ЈП ИЗВОР Петровац на Млави, у укупној
вредности од близу 90 милиона динара.
- Свесни смо да имате обавезу и слободу да према Вашој процени додатне
услове прописујете сразмерно врсти и специфичности одређене јавне набавке,
али сматрамо да такви услови могу да дискриминишу поједине понуђаче.
ПИТАЊЕ БР 1.
Сходно свему горе наведеном, молимо Вас да размотрите нашу молбу и измените конкурсну
документацију, и то – да додатни услов у погледу финансијског капацитета обухвати
период од 2015. године.
ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 1
Наручилац остаје при својим првобитно постављеним додатним условима наведеним у
конкурсној документацији.
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.топлификација.рс
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