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

Наш број: 4398/3-3
Ваш број:____ од 15.08.2017. године
Место: Пожаревац

е-mail :
Факс :

17. август 2017. године

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту:
Правилник).
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне
набавке, број 4398 од 26.06.2017. године и Позива у поступку за достављање понуда
4398/3 од 19.07.2017. године, објављеног дана 19.07.2017. године на порталу УЈН у складу
са Чланом 55. Закона и конкурсне документације, достављамо Вам појашњење и одговор у
вези предметне јавне набавке:
Предмет: Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП ПП 1112/2017
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ
ОРН: 44163000
Партија I
Набавка арматуре - секциона
Партија II
Набавка арматуре - сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија III
Набавка арматуре - запорне и остало
Достављен је Наручиоцу писани захтев, електронском поштом дана 15.08.2017. године,
заведен од стране Наручиоца са бројем 6195 дана 16.08.2017. године којим
Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор а у вези Партија I Набавка
арматуре - секциона на следећа питања;
1. Kolika je procenjena vrednost nabavke za Partiju I?
6.800.000,00 РСД
2. U Pojasnjenju 02 od 10.08.2017. kod Odgovora br. 8 je napravljenacopy/paste greska.
Umesto "imenovano/notifikovano telo" bi trebaloda stoji "proizvodjac/uvoznik slavina".
Прихвата се сугестија потенцијалног понуђуча. Декларацију о усаглашености
издаје произвођач или увозник.
3. Da li izvestaji o ispitivanju slavina na pritisak treba da pokazu da sveslavine imaju klasu
zaptivenosti sedista "A - bez vidljivog curenja" premaEN12266-1, testiranje P12?
Да. У складу са EN 12266-1, део 4.3, сваки секциони вентил треба да буде испитан
у складу са процедуром P12 наведеног стандарда.Прихватљивa класa заптивања
je А.
4. Na strani 5, kod dokazivanja ispunjenosti dodatnih uslova "prihod od prodaje"se trazi Bilans
uspeha sa iskazanom pozicijom AOP 1009.Medjutim, pozicija AOP 1009 se odnosi na
proizvode i usluge, a ne na prodaju.Kako je sada predmet tendera nabavka dobara (robe), a
ne usluga i kako ponudjacinajcesce nisu i proizvodjaci opreme, molimo da se za dokaz
"prihod od prodaje"uzme u obzir iskazana pozicija AOP 1002 (jer se ona odnosi na robu).
Подразумева се укупан приход који обухвата и исказану позицију АОП1002.
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На основу претходно наведеног, комисија је прихватила делимично сугестије
заинтересованог лица, објавила измене које постају саставни део раније објављене
конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени.
Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне
документације и померања рока за достављање понуда.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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