Број: 35/5
Датум: 28.01.2019.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку Природног гаса, даје следећи одговор.

Предмет: Одговор на захтев за додатне информације или појашњење конкурсне документације, ЈН
Природни гас бр. 1.1.2/2019
Потенцијални понуђач је 25.01.2019. године упутио Комисији за јавну набавку – Набавка
природног гаса, број ЈН 1.1.2/2019, по позиву број 35/4 од 15.01.2019. године, захтев за појашњење
конкурсне документације.
Питања:
Како би заинтересовано лице могло да поднесе понуду неопходни су следећи подаци, које
нисте навели у конкурсној документацији:
1.Категорија потрошње у коју спадате;
2.Капацитет за свако место испоруке (МДП изражен у Sm3/дан/год);
3.Такође вас молимо да, уколико се налазите на више од једне дистрибуције, то и наведетe
Одговор на питања 1 и 2:
Категорија потрошње по местима испоруке као и капацитети за свако мерно место испоруке,
приказани су Вам у табели у прилогу.
Радни
притисак
p<6 bar
p<6 bar
p<6 bar

Место испоруке
КРИСТАЛНА
ДВОРАНА
СТАДИОН
ЗАПАД
СТАДИОН
ИСТОК

Коефицијент
равномерности

Проток

Категорија
потрошача

0.46

>10m3/h

KI

0.55

>10m3/h

KI

>10m3/h

KI

>10m3/h

KI

>10m3/h

KI

p<6 bar
p<6 bar

БАЗЕН
ГРАДСКО
СТРЕЛИШТЕ

0.47

Група потрошача
Неравномерна потрошња
KR>0.33
Неравномерна потрошња
KR>0.33
Мала потрошња - остали
Неравномерна потрошња
KR>0.33
Мала потрошња - остали

Капацитет
864 Sm3
316 Sm3

1,221 Sm3

Одговор на питање 3:
Мерна места за која се врши јавна набавка природног гаса и која су наведена у делу: „III
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА KОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.“,
конкурсне документације не налазе се на више од једне дистрибуције.

Након свега, наручилац остаје при својој конкурсној документацији.

Одговоре објавити:
-На Порталу јавних набавки
-На интернет страници наручиоца
Члан Комисије
________________________
Никола Торбица –службеник за јавне набавке

