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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара- топловодни котлови за грејање на чврсто гориво са ручним ложењем, са демонтажом
старих, монтажом нових котлова и пуштањем у рад- у oтвореном поступку јавне набавке
Број јавне набавке 15 ОП /2018
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници
Здравственог центра Зајечар
У складу са чланом 63.став (3).ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје
одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:
Pitanja uz JN OP 15/18:
Питање 1:

1.U specifikaciji materijala kod toplovoda niste naveli da li se novi toplovod izoluje? Molimo za
pojašnjenje.
Одговор 1:
Да.
Питање 2:

2. Kod elektromotora ventilatora stavili ste MINIMALNO P=3 kW. Molimo za izmenu tend.dokumentacije
da minimalno bude P=5 kW, jer je potrebno da ventilator za sat vremena izvuče minimalno 7500 m3
dimnih gasova.
Одговор 2:
II Изменом конкурсне документације бр. 6857/1 oд дана 18.10.2018.године, на страни 6 и страни 28.
конкурсне документације (oбразац: Захтеване техничке карактеристике), ЈН бр. 15 OП/18, наручилац
je предвидео, поред осталих техничких карактеристика , под ставком “ Вентилатор снаге”, следеће:
Ventilator snage : минимум P=3 kW ; 380 V , за погон мултициклона .
Дакле, последњом изменом , предвиђено је да снага вентилатора мора бити минимум 3 kW да би
понуда била прихватљива. Понуђач који понуди вентилатор снаге која је мања од 3 kW , његова понуда
ће се сматрати неприхватљивом.
Наручилац напомиње да је у складу са Законом дужан да обезбеди што већу конкуренцију међу
понуђачима, стога наручилац сматра да је обезбедио довољну конкуренцију, испоштовао све
одредбе Закона o jавним набавкама и остаје при свом ставу да се јавна набавка спроведе на начин
и у облику који је објављен у конкурсној документацији.

Комисија за јавне набавке

