Број: 02/268-1
Датум: 28.04.2016.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије број 124/12, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на постављена питања у поступку
јавне набавке добара,
ЈН 22/16 – Радови на реконструкцији котларнице у
организационој јединици Селтерс Бања у Младеновцу

Питање бр. 2:
„1. У тексту описа горионика и Предмер и Предрачуна радова 1. Машински радови, дат је
Опис и спецификација високо притисног комбинованог горионика земни гас-лако лож
уље.
а) Уколико се нуде горионици са ротационим распршивањем горива спецификација се у
неколико ставки разликује. Како ће се таква понуда третирати?
б) Уколико се нуде високо притисни комбиновани горионици земни гас-лако лож уље
Другог произвођача од наведеног, који ради по сличном принципу али са спесификација у
неколико ставки разликује. Како ће се таква понуда третирати?
2. Дат је рок за подношење Понуда до 04.05.2016.год. Обзиром да су Државни празници,
не радни дани: 29.04, 02.05. и 03.05 2016. Реално је да је временски интервал смањен за
три радна дана.“
Да ли постоји могућност за придужење рока достављања понуда за ТРИ дана.
Закон о јавним набавкама имао је за циљ да повећа конкуренцију и омогући уштеду
јавном сектору у набавкама. Увашавањем захтева из тачке два, продужењем рока,
омогућиће те већем броју понуђача да доставе понуде а самим тим и повећање
конкурентности.“

Одговор бр. 2:
1.

Комисија за ЈН неће улазити у оцењивање понуђене опреме већ је то посао
стручног надзора у току извођења радова.
У сваком случају понуђена опрема мора да задовољава захтеване карактеристике
дефинисане пројектом.Понуђачи могу да нуде пројектовану опрему или опрему
одговарајућих карактеристика.

2.

У погледу рокова истичемо да је наручилац објавио
претходно обавештење о
намери да покрене поступак набавке реконструкције котларнице, те рок остаје
непромењен.

Овај одговор је саставни део конкурсне документације.

Београд, 28.04.2016. године
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