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ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ
1.1.11/2020
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку
број ЈН МВ 1.1.11/2020- Набавка и доградња ултразвучних мерила топлотне
енергије, ОРН 31731100- Модули, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mailа дана 19.08.2020. године у 13,28 часова којим тражи одговор на следеће питање:
Након детаљног прегледа техничких захтева везано за конкурсну документацију ЈН
1.1.11/2020,
молим Вас да извршите измену у техничким захтевима и то:
ПИТАЊЕ 1.
1.
Да у захтевима везано за температуру складиштења не буде доња граница 10°С, јер свако скалдиште где се чува електро и мерну опрема морало би да одржава
температуру изнад 0°С, односно препоручљиво је да темпеарура не пада испод 5°10°С у зимским условима
2.
Да се у захтевима везано за механичко окружење не захтева класа М2, с
обзиром на то да према ПРАВИЛНИУ О МЕРИЛИМА ("Сл. гласник РС", бр. 63/2013) Класа М2 односи се на мерила која се користе на местима са значајним или великим
вибрацијама и потресима, нпр. који се преносе са машина или возила у пролазу или
поред тешких машина, транспортних трака и др.
Имајући у виду да намена ових мерила одговоара калси М1 којом се дефинише:
Класа М1 односи се на мерила која се користе на местима са вибрацијама и потресима
мањег значаја, нпр. мерила причвршћена за лаке носеће конструкције изложене
занемарљивим вибрацијама и потресима које се преносе услед минирања или
побијања шипова у окалној средини, лупања вратима и др.
На основу свега наведеног молимо Вас да извршите измену у техничким
захтевима.
ОДГОВОР 1.
Након увида у примедбе понуђача на конкурсну документацију за јавну набавку
бр. 1.1.11/2020 „Набавка и доградња ултразвучних мерила топлотне енергије“ и
додатним консултацијама са стручним техничким лицима запосленим у ЈП
"Топлификација" Пожаревац, наручилац остаје при захтевима из конкурсне
документације уз образложење:
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1. Дозвољене температуре транспорта и складиштења добара су далеко испод
наведеног захтева.
2. Изабране класе мерних уређаја Е2 и М2 искуствено гарантују врхунски квалитет
наручених добара.

Закључак: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације!

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

2

