Наручилац:Градска управа Бор
Бор, ул. Моше Пијаде бр.3
ПИБ: 100568330
Матични број: 07208529
у Бору, 23.08.2019. године

ОДГОВОРИ Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача
у вези јавне набавке редни број - ЈН ГУ 50-Р/2019 - Извођење радова на замени цеви на „Б“
магистрали, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015),

А)
Потенцијални понуђач је дана 20.08.2019. године у 1018 часова поставио следеће
питање:

1. U konkursnoj dokumentaciji broj JN GU 50-R/2019, u opisu materijala ste naveli da predizolovane
cevi moraju biti bešavne, dok ste u specifikaciji materijala naveli debljine zidova za šavne cevi.
Bešavne cevi 355,6/8,0mm 323,9/7,1mm 219,1/6,3mm . Bešavne cevi nije moguće nabaviti sa
manjom debljinom zida cevi.
Šavne cevi

355,6/5,6mm 323,9/5,6mm 219,1/4,5mm

Kako je zbog debljine zida cevi, razlika u ceni materijala značajna, molimo Vas da izmenite konkursnu
dokumentaciju i da nam odgovorite na pitanje da li će biti prihvatljivo da se ugrade šavne cevi dimenzija
koje su navedene u konkursnoj dokumentaciji?

На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-560/2019-III-01, од
19.07.2019.год, дала је дана 22.08.2019. године следећи одговор:

1. Može.

Prihvatljivo
je
da
se
su navedene u konkursnoj dokumentaciji.

ugrade

šavne

cevi

dimenzija

koje

*** Додатна појашњења и одговори на питања потенцијалних понуђача саставни су део конкурсне
документације за ЈН ГУ 50-Р/2019 - Извођење радова на замени цеви на „Б“ магистрали.
*** У складу са датим одговорима и појашњењима Комисије за предметну јавну набавку и у складу
са чл. 63. ЗЈН, биће извршена измена и допуна Конкурсне документације за ЈН ГУ 50-Р/2019 и биће
продужен рок за подношење понуда и објављено Обавештење о продужењу рока за подношење
понуда у складу са ЗЈН-ом.
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