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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ БРОЈ: Ц01.01-2625/11 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 72/19 (1.1.88) ДАТУМ:26.06.2019. године  ЛАЗАРЕВАЦ       ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ)  БРОЈ 3 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  72/19 (1.1.88)   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  добара  -   куповина   електро  опреме  и резервних делова за опремање бунара Б2; Б9 и Б12  на изворишту Пештан ЈН 72/19 (1.1.88).      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 31.05.2019. године захтев за додатним појашњењем у вези припремања  понуде  за ЈН 72/19 (1.1.88) односно  следеће питање:  ПИТАЊА  И ОДГОВОРИ:  ПИТАЊА (ЦИТИРАНО):   Питање 1: Da li za poziciju 1 možete da nam dostavite       Jednopolnu šemu.  Da li je potrebno merenje potrošnje i ako jeste kog je tipa (kontrolno ili obračunsko, indirektno ili poluindirektno)?  Koliki je broj izvoda za NN potrošače? Pozicija 3-Da li možete da nam dostavite jednopolnu šemu povezivanja  Питање 2: (за партију 1) Kako je došlo do izmene kd koja u suštini povlači i izmenu same specifikacije za partiju 1 dodavanjem  novih pozicija koje u osnovnoj dokumentaciji nisu bile zamolila bih Vas za odgovor na par pitanja.  U vašem zahtevu se pored opreme koja se zahteva od nas kao dobavljača traži da ispunimo i i opšte uslove.  Kako se u ovoj izmenjenoj specifikaciji zahteva opreme koja spada u sitan instalacioni materijal , za koje ne postoji servis ,zamolila bih Vas da jasno naznačite za koje pozicije je se zahteva   *Potvrda izdata od strane proizvođača da za navedena dobra postoji ovlašćeni servis u zemlji kao i za koje pozicije treba dostaviti ovlašćenje od strane proizvođača  ?   Питање 3: Da li rok za dostavljanje može da se produži obzirom da nova proširena specifikacija zahteva dodatni rad, trud i vreme?   Питање 4: Za pozicije 3.03  ;    3.04;   3.05; 3.06  I 3.07 da li možete da nam navedete koja je zahtevana IP zaštita potrebna, IP20, IP 55  ILI IP 65  Питање 5: U tenderskoj dokumentaciji JN 72/19 tražili ste    Уколико испоручилац није и произвођач понуђених добара, дужан је да достави овлашћење од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера да нуди њихова добра,    Доставити и потврду од стране произвођача да за наведена добра постоји овлашћени сервис у земљи. Sobzirom da je u Partiji 1 došlo do promene pod rednim brojem 2 i 3 i da je značajno promenjena sadržina zahteva.  Molimo Vas da nam pojasnite da li se traženi uslovi  odnose i na pod pozicije od 3.01-3.65. Takođe Vas molimo da zbog opširnosti tendera produžite rok predaje. 
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    ОДГОВОРИ:     Одговор 1:  За позицију 1:У питању је набавка само трафоа 100 kVA-10/0,42 kV За позицију 3: не постоји никаква шема, у питању је набавка опреме под тачкама3.04 до 3.65. Одговор 2: Потврда издата од произвођача за овлашћени сервис захтева се само за позицију  1 за партију 1. Одговор 3: Рок за подношење понуда ће бити продужен и наведен у обавештењеу о продужењу рока за подношење понуда које ће бити објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца  заједно са овим одговором и  измењеном конкурсном документацијом. Одговор 4: Позиције 3.03; 3.04; 3.05; 3.06; 3.07  IP заштита предња страна IP65, задња страна IP 20. Одговор 5: Потврда издата од произвођача за овлашћени сервис захтева се само за позицију  1 за партију 1. Рок за подношење понуда ће бити продужен и наведен у обавештењеу о продужењу рока за подношење понуда које ће бити објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца  заједно са овим одговором и  измењеном конкурсном документацијом. Позиције 3.03; 3.04; 3.05; 3.06; 3.07  IP заштита предња страна IP65, задња страна IP 20.  Наручилац ће истовремено са  објављивањем овог одговора на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца, објавити и измењену конкурсну документацију. 


