ПРЕДМЕТ: Одговор на питање

Наш број: 2019-1309/10

Датум: 13.03.2019.

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 које смо добили дана 12.03.2019. године (електронским
путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), које је примљено и заведено у ЈКП
“Топловод” Обреновац под бројем 2019-1309/8 дана 12.03.2019. године, а које се односи на
јавну набавку радова – Санација, реконструкција и изградња мрежа према пројекту (шифра
јавне набавке: ЈНОП-Т-05/19) дајемо Вам појашњење на исто:
Питање бр.1
Питање : Објављен је Позив за подношење понуде и Конкурсна документација за
Јавну набавку број 05/19 у којој је наведен захтев да се упењавање врши
циклопентаном као експанзионим агенсом. Наручилац нема право да
прописује технологију рада произвођача, начин производње је искључиво
право произвођача, што је јасно дефинисано стандардом SRPS EN 253 тачка
4.4 Polyurethabe rigid foam insulation (PUR), тачка 4.4.1. Composition.
У стандарду SRPS 253 нигде се не спомиње циклопентан, па предлажемо да
тај захтев повучете.
Одговор: Наручилац уважава предлог потенцијалног понуђача и мења конкурсну
документацију у деловима где се спомиње ПУР пена на следећи начин:
Уместо текста: „Полиуретанска пена на бази циклопентана“ уписаће се
„Полиуретанска пена на бази циклопентана или CO2(водени систем)“.

Истовремено са овим одговором и појашњењем и изменом конкурсне
документације у односу на исто, наручилац врши измену дела документације у техничкој
спецификацији на следећим позицијама:
- на позицијама кугла вентил брише се једноделно или дводелно кућиште, јер оба
испуњавају критеријуме,
- на позицијама кугла вентил, мења се материјал вретена нерђајући челик
(x5CrNi:1810) у нерђајући челик (x20Cr13) , где је дошло до техничких грешака,
- позиција бр.22, стр 131. мења се у опису,
- ПДФ прикључних ормара ДН25 и ДН32, мењају се због техничких грешака у
историји описа и претходно објављене верзије не важе.
Комплетна Конкурсна документација са изменама и допунама биће објављена на
порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са објавом овог
одговора. Претходно објављене документације не важе.
Рок за подношење понуда остаје 04.04.2019. 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
ЈНОП-Т-05/19

