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

е-mail :
Факс :

Наш знак: 9066/3-1
_________ / _____
Пожаревац, 20. децембар 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 поступка
jaвне набавке, број 9066 од 12.12.2018. године и Позива у поступку за достављање понуда
9066/3 од 14.12.2018. године, објављеног дана 14.12.2018. 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 ЈНМВ 1222/2018
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;
НАБАВКА СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ
ОРН: 50510000
Достављен је Наручиоцу писани захтев дана 20.12.2018. године, заведен од стране
Наручиоца са бројем 9289 путем електронске поште, којим Заинтересовано лице захтева
додатно објашњења и одговор на следећа питања пренета у изворном облику, форми и
дефиницији као и одговором од стране комисије;

Питање/ неправилност 1.
''PITANJE GLASI:
Na strani broj 6 od 28 konkursne dokumentacije piše: Tehničku opremljenost za nabavku opreme u tekućoj
godini, ponuđač može dokazati dostavljanjem računa ili ugovora sa dobavljačem, kao i dostavljanjem
fotokopije saobraćajnih dozvola važećih na dan otvaranja ponuda.
Budući da se radi o usluzi a ne o nabavci opreme, kao i da saobraćajne dozvole nisu spominjane u ostatku
dokumentacije, molim da napravite ispravku konkursne dokumentacije ili obrazložite pomenuti tekst.''

Одговор и појашњење на претходно постављено;
На основу наведеног именована комисија остаје при раније објављеној конкурсној
документацији и Позиву без измене рока за достављање понуда са детаљним
образложењем и отклањању евентуалне нејасноће.
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 на странама 5 и 6 од 28 страна конкурсне документације у
поднаслову;
II да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом , потенцијални
понуђач и где је наведен минимум поседовања наведеног капацитета и таксативног
недвосмисленог начина доказивања истог описаног у подтачкама на страни 6 конкурсне
документације. Прва подтачка и њено доказивање је Књиговодствене исправе односно
посисне листе на дан 31.12.2017. године.
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Захтевана и тражена исправа проистиче из законске обавезе привредног субјекта Закон о
рачуноводству и ревизији (Сл. гласник број 46/2006, 111/2019 и 99/2011 - и др. закони) којим
се уређује сачињавање књиговодствене исправе у складу са истим.
У даљем опису Наручилац наводи начин доказивања уколико је потенцијални Понуђач
набавио средства у току године и не налазе се у траженој Пописној листи на дан са
следећим Упутством:
''Техничку опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач може доказати
достављањем рачуна или уговора са добављачем, као и достављањем фотокопије
саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда.
Техничка опремљеност понуђача може се доказати и фотокопијом уговора о закупу или
лизингу, у ком случају је понуђач у обавези да поред фотокопије уговора о закупу или
лизингу, достави и фотокопију пописне листе субјекта у чијем се власништву наведена
опрема налази, уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном
документацијом.''
Помињање саобраћајних дозвола је опис најчешћих промена и основа коришћења и служи
својим описом као пример, док су додатни услови захтевани конкурсном документацијом
наведени недвосмислено као и начин њиховог доказивања.
На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће
заинтересованог лица, појашњење постаје 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.
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