РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Основна школа ''Десанка Максимовић''
Број: 291
Датум: 25.03.2015. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Тел.032-727-010
Email: osdmaksimovic@open.telekom.rs

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности добара - угаљ – сушени лигнит комад-коцка за потребе Основне
школе''Десанка Максимовић'' из Горњег Милановца.
У складу са чланом 63. Став 2. Закона о јавним набавкама, по захтеву
заинтересованог потенцијалног понуђача, који је наручилац примио дана
24.03.2015.године и завео под редним бројем 289. од 24.03.2015.године, у вези јавне
набавке мале вредности под редним бројем 2/2015 чији је предмет набавка угља, дајемо
појашњење у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности
добара-угаљ – сушени лигнит комад-коцка за потребе Основне школе ''Десанка
Максимовић'' из Горњег Милановца.
Појашњења/одговори на постављена питања:
Питање бр.1
-У делу конкурсне документације сте навели да се тражи сушени лигнит комадкоцка..
Питање гласи да ли се подразумева да понуђени угаљ сушени лигнит може да
буде гранулације комад или коцка, или пак мора да буде мешавина између комада и
коцке??
Одговор:

У конкурсној документацији тражи се искључиво сушени комад – коцка, јер
технолошке карактеристике котла за ложење не дозвољавају коришћење мешавине
између комада и коцке.
Питање бр.2
Молимо Вас да нам појасните, уколико је то потребно, које су техничке
карактеристике које би понуђена врста угља сушени лигнит требала да задовољава
(влага,пепео, калорисјка вредност...) ?
Одговор:
Техничке карактеристике угља:
-

угаљ лигнит -сушени
сортиман комад-коцка (54:46%)
укупна влага: комад 25%, коцка 26,40%
пепео: комад 11,38%, коцка 10,30%
доња калорична вредност: за комад мин. 17107 КЈ/кг за коцку 16086
горња калорична вредност: за комад мин. 18346 КЈ/кг за коцку 17385
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Питање бр.3
-Да ли је понуђач у обавези да достави неки сертификат, Извештај о испитивању
или неки други доказ о карактеристикама понуђене врсте угља из кога би се јасно
видело да се ради о угљу сушени лигнит?
Одговор:
Потребно је да понуђач достави Извештај о испитивању угља надлежне
лабораторије као доказ да понуђени угаљ задовољава тражену техничку спецификацију
добара – угаљ сушени лигнит (комад-коцка).

Питање бр.4
-Молимо Вас да нам одговорите на ком паритету је испорука угља, да ли је то фцо купац у Горњем Милановцу или ф-цо утоварено у возило купца на складишту
продавца?
Одговор:
У конкурсној документацији на страни 24. у члану 4. наведено је да се:

''Испорука угља се врши у седишту Продавца или
целинама, ф-цо утоварено у возило Купца.

његовим организационим

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр.124/2012 и 14/2015), Наручилац ће овај документ објавити на Порталу јавних
набавки, на својој интернет страници www.dmaksimovic.edu.rs.

За Комисију
Мирјана Радовић,
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