ЈП „ББ Терм“
Бајина Башта
Број: 768/17
Датум: 04.09.2017. год.

На основу чл. 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. ОП
02/17 образована од стране наручиоца ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, даје

Појашњење конкурсне документације у виду одговора на постављено питање за
јавну набавку бр. ОП 02/17 - мрки угаљ (орах) и то следеће:

Питање бр. 1:
„Питање гласи:
Да ли ће бити прихватљива понуда ако понуђач понуди мрки угаљ сортиман орах на
редном броју 1 у гранулацији 15-40мм и на редном броју 2 орах у гранулацији 2040мм?
Одговор: У складу са техничким условима производног извора, односно система
постројења за претварање примарне енергије (угља) у топлотну енергију, конкурсном
документацијом на странама 4/36, 24/36 и 26/36 јасно су дефинисане карактеристике
мрког угља сортимана орах, гранулације 15-30мм (и за тачку 1 и за тачку 2), а која је
једино задовољавајућа за ложење у котловима које користимо за производњу топлотне
енергије у „школској“ топлани. Угаљ гранулације изнад 30мм глави под пужног
транспортера. Такође, на дну коша за угаљ је решетка која спречава улаз угља веће
гранулације од 30мм.
Понуда мрког угља сортимана орах гранулације 15-40мм за тачку 1, односно 2040мм за тачку 2, не може бити прихватљива понуда сходно чл. 3. став 1. тачка 33) којим
је дефинисано значење прихватљиве понуде: прихватљива понуда је понуда која је
благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа,
која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не
прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 3. став 1. тачка 32) горе наведеног Закона дефинисано је значење
одговарајуће понуде: одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је
утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
Из горе наведених разога, нисмо у могућности да вршимо Измену и допуну
конкурсне документације којом би се понуда са гранулацијом угља 15-40мм за тачку 1,
односно 20-40мм за тачку 2 оценила као одговарајућа, односно прихватљива.
1

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац објављује одговор на постављена питања,
односно појашњење конкурсне документације на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.

Дана 04.09.2017. год.,
У Бајиној Башти

С поштовањем,

Комисија за ЈН бр. ОП 02/17
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