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ПРЕДМЕТ:  Одговор на питање понуђача  у вези са конкурсном 
                     документацијом за ЈН-20/2016 - набавка материјала за грејање            
                     

Питање понуђача:

У складу са чланом 63. ЗЈН достављам вам захтев за додатним информацијама и 
појашњењем  у  вези  припремања  понуде  по  јавном  позиву  редни  број  20/16-
материјал за грејање.
Овом  приликом  указујемо  на  недостатке  и  неправилности  у  конкурсној 
документацији по јавном позиву редни број 20/16 - материјал за грејање. 
У  спецификацији  на  страни 15/40-23/40  се,  поред материјала за  грејање који  се 
може сврстати у шифру 44115220 - материјал за грејање, општег речника јавних 
набавки,  налазе и позиције  које се никако не могу сврстати у ову групу а то су: 
алати, опрема, боје, резервни делови и друго.
Молимо вас да спецификацију прилагодите предмету јавне набавке са стране 3/40 
конкурсне документације.

Такође, у поменутој спецификацији доста позиција нема егзактан технички опис на 
основу кога би понуђачи понудили одговарајући материјал под једнаким условима. 
Наводимо само пример:
Позиције  52-58 Кугла  вентил навојни -  ближе дефинишите кугла  вентиле (радне 
услове,  материјале,  испитивање...)  или  дефинишите  стандарде  који  дефинишу 
тражене позиције.
     
Одговор наручиоца:

Предмет  јавне  набавке  бр.  20/2016  јесте  набавка  материјала  за  грејање,  а 
подразумева  набавку  добара  које  Наручилац  користи  за  одржавање  опреме  у 
топлани и топлотним подстаницама.  Назив и ознака из општег речника набавке под 
којим  је  јавна  набавка  сврстана  на  основу  предмета  набавке  и  техничке 
спецификације је материјал за грејање - 44115220 (а која је подгрупа општије групе 
из речника са ознаком 44100000 - грађевински материјали и припадајући производи, 
односно  још  општије  групе  44000000  -  грађевинске  конструкције  и  материјали, 
помоћни производи у грађевинарству (изузев електричних апарата)).  
Одређене ставке за које понуђач сматра да се не могу сврстати у шифру 44115220 
представљају  помоћне производе  који  се  уз  наведена и  тражена  добра  користе 
приликом  активности  везаних  за  одржавање  опреме  у  топлани  и  топлотним 
подстаницама и који се могу сврстати под горе наведену општију групу,  а за које 
Наручилац на основу претходног искуства у предметној јавној набавци сматра да 
потенцијални понуђачи такође могу да понуде.  Имајући у виду да је  број  таквих 
позиција  незнатан  у  односу  на  остале  позиције  из  техничке  спецификације 
материјала  за  грејање,  сматрамо  да  нема  потребе  за  изменом  техничке 
спецификације. 

У вези са захтевом за ближом дефиницијом позиција 52-58 - кугла вентил навојни  - 
реч је о вентилима од месинга који се уграђују у термотехничким инсталацијама за 
топлу воду (тем.режим 90/70), називног притиска NP6.

   
Комисија за јавну набавку

ЈКП „Топлана-Ваљево“
14000 Ваљево, Обилазни пут бб;  tel/faks: 014/3511-(916-918);  e-mail: vagrejanje@ptt.rs


