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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ БРОЈ: Б01.01-2652/6 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 125/19 (1.2.69) ДАТУМ: 24.12.2019. године  ЛАЗАРЕВАЦ      ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ)  БРОЈ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  125/19 (1.2.69)  Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и конкурсној документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку   услуге  замена филтерске испуне и дизни на филтерима на ППВ Пештан  ЈН  125/19 (1.2.69).      Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 23.12.2019. године у 11:53   захтев за додатним појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН 125/19 (1.2.69) односно  следеће питање:  ПИТАЊЕ  (ЦИТИРАНО):    Поштовани, обраћамо вам се везано за конкурсну документацију за набавку услуге замене филтерске испуне и дизни на филтерима на ППВ Пештан  ЈН  125/19 (1.2.69). У датој конкурсној документацији на страни број 3- упутство понуђачима како да сачине понуду под тачком 5 наведено је: „попуњен и потписан образац техничке карактеристике- спецификација који је  саставни део конкурсне документације и захтевану пропратну техничку документацију која доказује квалитет.“ Молимо вас за појашњење шта се подразумева под захтеваном  пропратном  техничком документацијом којом се доказује квалитет?  ОДГОВОР:       Уз понуду је неопходно доставити следећу техничку документацију: За песак је потребно доставити потврду о квалитету и дијаграм гранулометријског састава који су добијени у интерној лабораторији произвођача којом се доказује да понуђено одговара захтеву наручиоца. За антрацит је потребно да захтеване карактеристике буду потврђене декларацијом произвођача којом се доказује да понуђено одговара захтеву наручиоца.   По закључењу уговора   доставља се следећа документација: Приликом испоруке, пре почетка вршења услуге, потребно је доставити потврду о квалитету песка и антрацита и њиховом гранулометријском саставу, добијену у акредитованој лабораторији.      У складу са  издатим одговором, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације  у делу техничка спецификација и  модел уговора. Конкурсна документација после прве измене   ће бити овјављена истовремено са овим одговором на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 


