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Нови Сад, 27.08.2018.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник Републике Србије“,
124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана Нови Сад”
доставља одговор на питањe у отвореном поступку јавне набавке број 1-15/18, за коју је Позив
за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана
15.08.2018. године:
ПИТАЊЕ бр. 1:
На страни 10 конкурсне документације стоји: 12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ
 каталог произвођача на српском или енглеском језику са техничким и другим
карактеристикама понуђених добара, из кога наручилац може недвосмислено утврдити да
понуђено добра одговарају захтевима из конкурсне документације или извод из каталога
издатог од стране произвођача или друго штампано издање које мора да садржи све тражене
техничке карактеристике добара која су понуђена, а према захтевима Наручиоца, уз
означавање у каталогу добара - производа која су предмет понуде, изузев у случају да
понуђач у понуди наведе податак о интернет страници на којој је каталог понуђених добара
јавно доступан.
На страни 23 конкурсне документације стоји:
Наручилац ће путем јавно доступних каталога извршити проверу техничке усклађености
понуђених добара. Уколико каталог није јавно доступан, Наручилац има право да у току поступка
стручне оцене понуда од понуђача захтева да му у року не дужем од 3 дана од дана пријема
захтева достави, за добра која је Понуђач понудио као „одговарајућа“ у својој понуди, каталог
произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама
понуђених добара, из кога наручилац може недвосмислено утврдити да понуђено добро
одговара захтеву из конкурсне документације или извод из каталога издатог од стране
произвођача или друго штампано издање које мора да садржи све тражене техничке
карактеристике добара која су понуђена, а према захтевима Наручиоца, уз означавање у
каталогу добара - производа која су предмет понуде, која је понуђач понудио, а ради утврђивања
да ли у иста понуђена добра и заиста „одговарајућа“ у односу на она тражена.
Да ли је обавезно уз понуду доставити изводе из каталога свих понуђених добара или ће те
путем јавно доступних каталога и у току стручне оцене понуда, где наводите да од понуђача
можете захтевати да вам достави изводе из каталога у року не дужем од три дана, извршити
проверу техничке усаглашености понуђених добара?
ОДГОВОР бр. 1:
Понуђач је у обавези да уз понуду достави извод из каталога за понуђено добро.
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