ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПИТАЊА
Поштовани,
поступајући у складу са чланом 63. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/12)
достављамо Вам следећи:

Одговор:
Поводом постављених питања која сте нам доставили дана 29.06.2017. године (електронским путем на емаил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs ), заведених у ЈКП «Топловод» Обреновац под бројем 20174464/6 од 29.06.2017. године, а које се односи на јавну набавку добара - Алати и уређаји на механизован
погон, у поступку јавне набавке мале вредности 16/17 дајемо Вам појашњења на исто:
Питање 1:

Позиција бр. 6 професионална шведска клешта 1“
Како тежина није пресудна за квалитет, већ остале техничке карактеристике, молимо да се дозволе и
клешта тежине 692 грама, која задовољавају све остале карактеристике?
Одговор: Не дозвољавамо, јер се не добија минимум захтеваног квалитета.

Питање 2 :
Позиција бр. 7 професионална шведска клешта 1,5“

Како тежина није пресудна за квалитет, већ остале техничке карактеристике, молимо да се дозволе и
клешта тежине 1200 грама, која задовољавају све остале карактеристике?
Одговор: Не дозвољавамо, јер се не добија минимум захтеваног квалитета.
Питање 3:
Позиција бр. 8 професионална шведска клешта 2“
Како тежина није пресудна за квалитет, већ остале техничке карактеристике, молимо да се дозволе и
клешта тежине 2050 грама, која задовољавају све остале карактеристике?
Одговор: Не дозвољавамо, јер се не добија минимум захтеваног квалитета.
Питање 4 :

Позиција бр. 11 Шрафцигер крстасти ПХ2x150
Молимо да се дозволи и одвијач са ручицом од трокомпонентног материјала?

Одговор: Да, дозвољава се.
Питање 5:
Позиција бр. 12 Шрафцигер крстасти ПХ3x150
Молимо да се дозволи и одвијач са ручицом од трокомпонентног материјала?
Одговор: Да, дозвољава се.
Питање 6:
Позиција бр. 15. Гарнитура гедора (ДИН 3124) 1/2“ 8-32мм
Већина реномираних произвођача ову врсту кључева пакује у гарнитури од 10-32мм. Молимо да се
дозволи и гарнитура 1/2“ од 10-32мм, где сваки алат има дефинисано своје лежиште, плус гедора 8мм која нема
своје дефинисано лежиште?

Одговор: Не дозвољавамо, јер сваки алат мора имати своје лежиште због чувања и транспорта.
Питање 7:
У конкурсној документацији захтевате да понуђач достави ISO 14001 из којег се види да су понуђачи
сертификовани за продају предметних добара. Напомињемо да ISO 14001 није у вези са продајом, већ
дефинише захтеве за управљање заштитом животне средине. Нисмо сигурни да у Србији има понуђача
који се баве продајом алата, а да имају уведен систем ISO 14001. Молимо да се као обавезан услов
искључи достављање сертификата ISO 14001 за понуђача?
Одговор: Наручилац ће измену конкурсне документације у делу техничке спецификације и услова за
учешће, који су везане за достављање сертификата ISO 14001 објавити на порталу.
Комплетна конкурсна документација са изменама и допунама биће објављена на порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца, истовремено са објавом ових одговора.
С обзиром да је дошло до измене конкурсне документације, наручилац помера рок за
подношење понуда на 05.07.2017.године до 12:00 часова. Отвара понуда биће одржано истог дана, по
истеку рока за подношење понуда са почетком у 12:30 часова.
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