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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
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Наш знак: 11243/3-1
_________ / _____
Пожаревац, 18. јануар 2018.
Ваш знак:
_________ / _____
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 11243 од 27.12.2017. године и Позива у поступку за достављање понуда
11243/3 од 28.12.2017. године, објављеног дана 27.12.2017. године на порталу УЈН у
складу са Чланом 55. Закона и конкурсне документације и последњом објављеном
изменом од 10.01.2018. године конкурсне документације, достављамо Вам појашњење и
одговор у вези предметне јавне набавке:
Предмет: Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНМВ 1114/2017
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;
НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ
Орн: 42511110
Достављен је Наручиоцу писани захтев дана 17.01.2018. године, заведен од стране
Наручиоца са бројем 307 електронском поштом, којим Заинтересовано лице захтева
додатно објашњења и одговор на следећа питања пренета у изворном облику, форми и
дефиницији као и одговорима од стране стручног дела комисије;

Питање/ неправилност 1.
Na početku strane 8 od 29 stoji
“Cenu je potrebno izraziti numerički i tekstualno, pri čemu tekstualno izražena cena ima prednost u
slučaju nesaglasnosti.”
Ukoliko se ovde misli na ukupnu cenu – odnosno cenu koja označava vrednost ponude,
molim vas da korigujete tekst prema činjenici da je pri proveri vrednsti ponude merodavna jedino cena
(vrednost ponude)
dobijena kao zbir proizvoda jediničnih cena i količina, kako i stoji na dnu iste stranice “U slučaju razlike
između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena”
Ovo znači da tekstualno izražena cena može imati prednost samo u slučaju da je jednaka zbiru proizvoda
jediničnih cena i količina.
Drugim rečima, tekstualno izražena cena (vrednost ponude) nikako ne može imati prednost ako se
razlikuje od vrednosti
dobijene sabiranjem proizvoda jediničnih cena i količina u specifikaciji.

Одговор и појашњење на претходно постављено;
Питање и евентуална неправилност на коју указује потенцијални понуђач проистиче из контекста
који је наведен не узимајући у обзир потпуну дефиницију која је наведена конкурсном
документацијом у целости у ''Условима и упутство понуђачима за сачињавање понуда'' у укупном
броју страна од 4-11 од 29 страна са поднасловом ''ВАЛУТА И ЦЕНА'' на страни 7 и 8 од 29 страна
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Измењене конкурсне документације објављене дана 10.01.2017. године на порталу УЈН и страници
сајта Наручиоца која гласи у целости;
''ВАЛУТА И ЦЕНА;

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.Цену је
потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има
предност у случају несагласности.''
појашњење: Валута и цена се односе на понуду понуђача поред осталих услова који се
траже у предметној понуди и који су обавезујући, у каснијој реализацији и уједно као такви
су саставни део Уговора. ''Несагласност'' не подразумева ''рачунску грешку'' која је Законски
регулисана и дефинисана за добијање вредности понуде и на коју указује потенцијални
понуђач. Несагласност подразумева услед нечитког исказивања цене-вредности нумерички,
дати предност исказаној текстуалној цени-вредности у читању исте. Дата предност како је
наведено у претходном не подразумева меродавност која је исказана у даљем тексту
управо у делу који се односи на образац Техничка спецификација, предрачун добара
(Образац бр.9) на страни 20-22 од 29 страна где је једино меродавно исказана јединична
цена из које се на основу количина добија вредност понуде а евентуалне рачунске грешке
се отклањају у складу са Чланом 93. Став 4.,5. и 6. ЗЈН. који гласи:
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике имеђу јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

Питање/неправилност 2.
Na strani 6 od 29 - Dodatni uslovi – II tehnički i kadrovski kapacitet –
U dokazivanju tehničkog i kadrovskog kapaciteta kao jedan od dokaza tražite original ili overenu
fotokopiju ovlašćenja od proizvođača za distribuciju dobara na teritoriji RS.
U odeljku niže stoji rečenica Dokazi o ispunjavanju uslova mogu biti u fotokopiji originalnih dokumenata.
Pitanje glasi: da li se ovaj dokaz traži kao original ili fotokopija ovlašćenja od proizvođača za distribuciju
dobara na teritoriji RS?
Da li, kao i ostale dodatne uslove i ovaj uslov pokriva izjava – Obrazac br 1 konkursne dokumentacije?
Одговор и појашњење на претходно постављено;
У фази достављања понуда за Наручиоца је прихватљиво достављање траженог доказа у
фотокопији а све у циљу постизања начела, јавних набавки; ефикасности и економичности,
обезбеђења конкуренције, транспарентности и једнакости понуђача.
Наручилац ће након сачињавања Извештаја о стручној оцени а пре доношења Одлуке о додели
уговора упутити Понуђачу, чија је понуда изабрана као најповољнија захтев за достављање
оригиналних или судски оверених докумената на увид која чине доказ о испуњавању обавезних и
посебних услова у примереном року у складу са прописима.
Не, тражени доказ је неопходно доставити на захтевани начин као саставни део конкурсне
документације. Наручилац не може прихватити да наведена Изјава подразумева и обухвата
захтевано конкурсном документацијом.
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На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће
заинтересованог лица, појашњење постаје 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
ЈП '' ТОПЛИФИКАЦИЈА''
ПОЖАРЕВАЦ
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