ПРЕДМЕТ: Одговори на питања и појашњење конкурсне документације

Наш број: 2017-2983/28

Датум: 10.05.2017.

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

Одговор
Поводом постављеног питања коеа смо добили дана 10.05.2017. године (електронским
путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), које је примљено и заведено у
ЈКП “Топловод” Обреновац 10.05.2017. године под бројем 2017-2983/26, а која се односе
на јавну набавку добара – Добра и радови на реконструкцији и санацији конзумних подручја
према пројекту (шифра јавне набавке: ЈНОП-Т-12/17) дајемо Вам појашњење на исто:
Питање бр.1
Питање: У делу 5. Техничка спецификација, Реконструкција примарне мреже ГАЈ II,
позиција предрачуна 3.9. на страни 248 од 412 – није уписан број комада отвора који треба
да се побију. Молимо Вас за исправку.
Одговор: Наручилац захваљује потенцијалном понуђачу на указану грешку. У
складу са одговором биће урађена измена конкурсне документације:
На страни 248 позиција 3.9 која гласи
3.9.

Пробијање отвора гроз гитер блок и довођење у првобитно стање са
одвозом шута на депонију
дим. отвора(цм)
650 x 400

ком

јед.цена
3000,00
Укупно

Мења се на следећи начин:

укупно

3.9.

3.9.

Пробијање отвора гроз гитер блок и довођење у првобитно стање са одвозом шута на
депонију дим.отвора (цм) 650x400
јед.мере (ком)

јед.цена

укупно

3
Укупно

3.9.

2. Наручилац такође врши измену јединице мере са м на м³ на следећим позицијама:
1. На страни 213 од 413 позиција 3.3
2. На страни 247 од 413 позиција 3.5
3. На страни 280 од 413 позиција 3.9
На страни од 317 од 413 позиција 3.47 брише се јединична цена.

Истовремено са објављивањем овог одговора, објавити и Измене конкурсне
документације на порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.
С обзиром да је дошло до измене конкурсне документације, рок за подношење
понуда се помера на 19.05.2017. године до 12:00. Отварање понуда биће одржано истог
дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 12:30.

Комисија за јавну набавку
ЈНМВ-Т-12/17

