ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“
25000Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198;
ЕППДВ:132716493
Број: ЈН 108/15-10
Дана: 29.02.2016.
На основу члана 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке добара: ОПРЕМА ЗА
ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ за 2015. годину ( за потребе ШГ „Сомбор“), сходно надлежностима
утврђеним решењем наручиоца бр. ЈН 108/15-3 од 23.09.2015. године, и на захтев за
додатно појашњење које је тражило заинтересовано лице а у вези са припремањем понуде
у складу са конкурсном документацијом бр. ЈН 108/15-6, даје следеће:
II ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку : ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ за 2015. годину ( за потребе
ШГ „Сомбор“)

1. Питање:
Добављачи су ми јавили да не постоји таква пумпа WILO 5017 DM!!! Вероватно је у
питању WILO 50/7 DM, што је и логично.
Ипак ова пумпа служи за заштиту хладног краја котла, она је прејака!!! Наиме, не треба
тако велики напор од 7mVS.
Довољан је напор од максимално 3 mVS.
Такође ВАс подсећам да до данас нисам видео Ваш одговор на прво питање, иако сам
видео да је рок за давање понуда продужен.
Наручилац појашњава:
У I изменама и допунама конкурсне документације ЈН 108/15-8 од 25.02.2016.год. је
објашњено да је дошло до омашке приликом састављања конкурсне документације и да
треба да стоји '' WILO 50/7 DM''.
Одговор на други део питања је да Наручилац остаје при дефинисаним карактеристикама
наведеним у конкурсној документацији објављеној 22.02.2016. год и наведеним изменама
исте.
Одгвор на додатно појашњење које је тражено од 24.02.2016.год. Наручилац је објавио на
порталу УЈН и интернет страници 25.02.2016. год.
Како се конкурсна документација не мења, јавно отварање понуда Наручилац ће вршити
у време како је одређено Измена конкурсне документације и Обавештењу о продужењу
рока за достављање понуда.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Тибор Кекезовић
________________________
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