Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Дел. бр. 1628-09/2016
Датум: 01.09.2016.
Предмет: Појашњење конкурсне документације
Наручилац, Предшколаска установа „Наша радост“ из Суботице, ул Антона Ашкерца бр. 3 у складу
са чланом 63. ЗЈН, даје следећа појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. У1.2.7/2016 „услуге израде пројектно техничке документације и енергетскиг пасоша“ по Захтеву
заинтересованог понуђача за учешће у предметној јавној набавци:
Питање:
Да ли се тендером захтева израда елабората енергетске ефикасности или израда енергетског пасоша?
Израда енергетског пасоша је условљена постојањем елабората енергетске ефикасности.
Одговор:
Поштовани, наручилац захтева израду енергетских пасоша, али исто тако истиче да не поседује
елаборате.
Питање:
Да ли то значи да већ имате израђене елаборате ЕЕ?
Одговор:
Немамо израђене елаборате ЕЕ.
Питање:
Да ли се ради о постојећим или новим објектима?
Одговор:
Ради се о постојећим објектима.
Питање:
Да ли за објекте поседујете пројектну документацију у електронском или неком другом облику?
Одговор:
Не поседујемо.
Питање:
Која је процењена вредност за партију 2?
Одговор:
Наручилац је у поглављу XV Упутство понуђачима како да сачине понуду под тачком 12, стр. бр. 44
навео да је Одлуком Управног одбора Установе дел. бр. 326-04/2016 од 12.02.2016. године
процењена вредност јавне набавке одређена је као тајни податак, те иста неће бити саопштена до
момента отварања понуда.
Питање:
Енергетске пасоше издају само овлашћена предузећа која имају Решење надлежног Министарства.
Одговор:
Наручилац је у погледу овог питања изменити конкурсну документацију.
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У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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