ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатне информације

Наш број: 2016-621/9

Датум: 08.03.2016.

Поштовани,
поступајући у складу са чланом 63. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи:

Одговор:
Поводом постављеног питања која сте нам послали дана 07.03.2016. године (електронским
путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), а које је примљено и заведено у ЈКП
“Топловод” Обреновац под бројем 2016-621/8 дана 08.03.2016.године, а које се односи на
јавну набавку добара – испорука флексибилног цевовода за изградњу секундарне мреже ТП 53
са извођењем припадајућих грађевинских и машинских радова (шифра јавне набавке: ЈНОПТ-02/16) дајемо Вам појашњења на иста:
Питање
V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА:

1.2. Понуђач којн учествује у поступку предметне јавне набавке, мора да попуни додатне услове за
учешће у поступку предметне јавне набавке (на основу члана 76. Закона о јавннм набавкама):
1.

Да располаже неопходнпм пословним капацитетом: да је у претходнпх 5 годпна пзвршпо
испоруку предметнпх добара заједно са пзвођењем прнпадајућнх машпнскпх п грађевпнскпх
радова којн су предмет набавке (рачунајућн од датума објаве позпва на Порталу јавннх набавкп
до пстог датума 2011. годпне) , у вредностп од мпнпмум 20.000.000,00 дпнара без ПДВ-а

Питање бр.1
Шта се подразумева под испоруком предметних добара?
Да ли сте под испорукум предметних добара, мислили само на испоруку цеви које служе за
грејање?

Одговор: Под испоруком предметних добара подразумева се испорука цеви и фитинга за
грејање који су специфицирани у конкурсној документацији и који су предмет ове набавке
добара - испорука флексибилног цевовода за изградњу секундарне мреже ТП 53 са извођењем
припадајућих грађевинских и машинских радова.

Питање бр.2
Такође Вас молим за појашњење у делу Технички капацитет: ђ. Црпна пумпа – можете ли бити
мало прецизнији на какву црпну пумпу сте мислили и које снаге?

Одговор: У техничком капацитету предвиђена је бензинска потисна пумпа, пречник
усисног/потисног прикључка 2“ , протока минимално 600л/мин.
Рок за подношење понуда је 14.03.2016. године до 12:00 часова. Отварање понуда
ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, односно 14.03.2016. у
12:30 часова.
На основу члана 20. Тачка 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,
бр.124/12, 14/15 и 68/15), молимо Вас да нам потврдите пријем овог документа.
Објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП “Топловод“Обреновац.

Комисија за јавне набавке

