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Наш знак: 3430/3-1
_________ / _____
Пожаревац, 11.јун 2019.
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 3430 од 20.5.2019. године и Позива у поступку за достављање понуда
3430/3 од 4.6.2019. године, објављеног 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 114/2019
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;
НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА
ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120.

Достављен је Наручиоцу писани захтев дана 10.6.2019. године, заведен од стране
Наручиоца са бројем 3994 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;
Захтев/ питање/ појашњење;

Одговор и појашњење на претходно постављено;
Прихвата се захтев за повлачењем наведеног дела услова из Конкурсне документације
предметне набавке, описаног претходним наведеним од стране Заинтересовног лица,
потенцијалног понуђача.
У делу Конкурсне документације под насловом Техничка спец. квалитетa, Образац
бр.9, на страницама од 19 до 25 од укупног 33 страна, конкурсне документације. На страни
22 у поднаслову Термичка изолација у првом ставу након '' Као термичка изолација се
користи полиуретанска тврда пена добијена и испитана у складу са стандардом SRPS EN
253, хемијском реакцијом полиола (компонента А) и изоцијаната (компонента Б)'' ставља се
тачка а брише део '' уз примену циклопентана као погонског средства'' тако да са
наведеним изменама гласи:
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''Као термичка изолација се користи полиуретанска тврда пена добијена и испитана у
складу са стандардом SRPS EN 253, хемијском реакцијом полиола (компонента А) и
изоцијаната (компонента Б).''
На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење, прихватила захтев,
отклонила нејасноће заинтересованог лица са наведеним изменама, појашњење постаје
саставни део раније објављене конкурсне документације и позива за достављање понуда,
рок за достављање понуда остаје неизмењен.
Појашњење и одговор са изменом биће без одлагања објављена на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈПТ
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