Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А
Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 30.08.2019. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМA
Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде
По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде у поступку јавне набавке „Услуга израде пројектне документације за
замену котлова на угаљ котловима на природни гас “ број 1.2.53/2019 , Наручилац у
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.
Питање 1 :
U svrhu davanja ponude za javnu nabavku male vrednosti broj 1.2.53/2019., obisli bismo lokaciju dana
30.08.2019. Lice koje bi izvršilo obilazak je Petar Simovid dipl. ing. arhitekture.
Molim za potvrdu Najave obilaska lokacije I da, ukoliko je potrebno, navedete vreme kada je mogude
izvršiti obilazak lokacije.
Питање 2:
Shodno konkursnoj dokumentaciji za Javnu nabavku usluga broj 1.2.53/2019 od 23.08.2019.godine,
„Usluga izrade projektne dokumentacije za zamenu kotlova na ugalj kotlovima na prirodni gas“,
molim Vas da mi odgovorite da li su rađeni Idejni projekti (IDP) za:
Sveska 1
Sveska 2/1.
Sveska 3
Sveska 4
Sveska 5

- Projekat Arhitekture
- Projekat konstrukcije
- Projekata hidrotehničkih instalacija
- Projekat elektoenergetskih instalacija
- Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija

Takođe Vas molim da mi potvrdite da li je za Obrazac 8 – Referentna lista ponuđača,
dovoljno popuniti i overiti priloženi obrazac sa kopijama naslovnih strana projekata ili je neophodna
overena refentna lista od strane Naručioca-krajnjeg korisnika.

Питање 3 :
Shodno članu 26. - Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke
dokumentacije prema klasi i nameni objekata;
molimo da nam definišete tačan naziv projekata koji treba da se obuhvate ponudom.“

Одговор 1:
Сви заинтересовани понуђачи могу послати захтев за обилазак локације на mail из конкурсне
документације : jnabavka@energetika-kragujevac.com . Одговор за термин обиласка локације ће
бити прослеђен свим заинтертесованим понуђачима у што краћем року .

Одговор 2:
-

Из приложеног се види за шта је рађен идејни пројекат :

https://www.dropbox.com/s/t8vjd3a9potra9d/IDP%20KOTLARNICA%20ZASTAVA.pdf?dl=0

-

Потребно је доставити наведену документацију попуњену , потписану( Образац 8) и
оверену(копија насловне стране пројеката) од стране Понуђача а не Наручиоца-крајњег
корисника .

Одговор 3:
Понуђач мора да зна која врста техничке документације је потребна како би се добиле све
сагласности , обезбеде услови за набавку и уградњу све неопходне опреме , омогући технички
пријем и несметано функционисање система .

Овај документ је саставни део конкурсне документације.
Врши се измена и допуна конкурсне документације и продужење рока
за подношење понуда на 11.09.2019.године до 10 часова .

Комисија за јавну набавку број 1.2.53/2019

