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Телефони : 012/542-542 (директор) , 012/542-785 (секретарица) , 012/975 (дежурна служба)
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Наш знак: 5094/3-1
_________ / _____
Ваш знак:
_________ / _____

е-mail :
Факс :

Пожаревац, 8. август 2018.

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 у поновном поступку, број 5094 од 2.8.2018. године и Позива у поступку за
достављање понуда 5094/3 од 2.8.2018. године, објављеног дана 2.8.2018. године на
порталу УЈН, Служебеном гласнику и интернет страници Наручиоца 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 1123/2018
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;
НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100
Достављен је Наручиоцу писани захтев поштанском пошиљком дана 8.8.2018. године,
заведен од стране Наручиоца, број 5210 дана 8.8.2018. године, којим Заинтересовано лице
захтева додатно објашње и одговор на питање пренето у изворном облику, форми и
дефиницији као и одговора и појашњења именоване комисије;

Извод из упућеног захтева за појашњењем и питање.
''…

...''
Одговор и појашњење на претходно постављено;
Понуђач је дужан да у фази нуђења достави ПРИМЕР Декларације о усаглашености, а
ИСПОРУКА мора бити праћена Декларацијом о усаглашености у складу са захтевима
Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености
опреме под притиском („Службени гласник РС“, бр.87/2011) издатом од стране
произвођача/увозника.
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На страни 5 од 25 конкурсне документације у делу додатних услова наведено је:

Квалитет добара треба да је такав да задовољава захтеве техничке спецификације и
захтевани опис као и: позитивне прописе Републике Србије, законе, стандарде, техничке
нормативе и норме квалитета
Доказивање испуњености наведеног услова:

o Основне податке о производима, декларације, пратећа документација робе
Комисија није разматрала садржај прилога, достављеног од стране заинтересованог лица
са заводним бројем 1458 од 09.03.2017. године, сматрајући да није у директној вези са
предметном набавком.
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
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