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Предмет:

Захтев за додатним информацијама
документације за ЈН бр. 33/2017

или

појашњењима

конкурсне

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,
14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке у отвореном поступку број 33/2017, Јавна
набавка добара – Енергенати за кориснике буџетских средстава за грејну сезону
2017/2018 (ознака из ОРН: 09100000 – горива, објављене на Порталу јавних набавки и
интерент страници наручиоца 15.08.2017. године а измене и допуне конкурсне
документације објављене дана 05.09.2017.године у вези Захтева заинтересованих
лица који смо примили путем електронске поште дана 08.09.2017. године у 12:27
часова, која гласе:

Питање 1:

Molim Vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 33/2017 (Partija 3 - UGALJ), koje se
odnosi na asortiman uglja koji je predmet partije 3 navedene javne nabavke. Naime, u
konkursnoj dokumentaciji na stranama 4,24,31,36 navodi se asortiman kocka-komad; na
stranama 7 I 29 asortiman komad-kocka, a u modelu ugovora na strani 45 alternativno se
govori o asortimanima kocka ili komad, dok se u tabeli na stranama 45 i 46 ponovo navodi
asortiman komad-kocka.
JP EPS – Beograd, Ogranak RB Kolubara proizvodi i raspolaže sledećim asortimaniima sušenog
lignita: komad, kocka, komad-kocka, orah, grah i prašina, a ne raspolaže asortimanom kockakomad. Cene ovih asortimana su različite, a čisti asortimani obavezno se tovare u vagone i
preuzimaju železnicom, dok se mešani asortiman komad-kocka tovari u kamione i prevozi
drumskim saobraćajem. Kako su u Modelu ugovora govori o kamionskom prevozu,
pretpostavljamo da mislite na asortiman komad-kocka, ali vas molimo da u konkursnoj
dokumentaciji jasno definišete koji asortiman je predmet javne nabavke br. 33/2017 (partija
3 – UGALJ), kako bi bili u mogućnosti da sačinimo ponudu, odn. iz konkursne dokumentacije
nedvosmisleno zaključimo da li kao ponuđač uopšte možemo da učestvujemo u ovom
postupku.
S’poštovanjem,
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Одговор 2:
Прихватамо ваше предлоге и сугестије везано за асортима сушеног лигнита, те смо
извршили измене у целокупној Конкурсној документацији и определили се да је предмет
набавке за Партију 3: КОМАД-КОЦКА (сушени лигнит).
Ови захтеви и одговори као и ИЗМЕНА 2. Конкурсне документације ће бити објављени на
Порталу УЈН и на нашој интернет страници 11.09.2017. године, те се рок за отварање
понуда продужава за 18.09.2017.године.

Одсек за јавне набавке
Комисија за јавну набавку
33/2017
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