
 

ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"-Пожаревац 
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање и 

експлоатацију термотехничких уређаја и инсталација и инжињеринг енергетских 
постројења и инсталација; за производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко 

система цеви; за производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса 
 

МБ: 07351682       ПИБ: 101971396     - Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац 
Тел : (012) 542-785 (секретаријат), 975 (дежурна служба), Факс: (012) 542-543, 
                                                e-mail: jpt@toplifikacija.rs,    www.toplifikacija.rs 

 

Наш број: 3149/2 
Ваш број: 3149 
Датум: 30.04.2015. године 
Место: Пожаревац 
 
У складу са чланом 63. закона о јавним набавкама  (у даљем тексту Закон), а у вези јавне набавке која је 
расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности бр. 1.1.21./2015 заведене под 
бројем 2842/2 од 23.04.2015. године и Позив за достављање понуда 2842/4 од 24.04.2015. године, који је 
oбјављен и достављен у складу са чланом 55. Закона о објављивању и достављамо Вам појашњење у 
вези предметне јавне набавке: 

 
Предмет:  
                                     Одговор на питање бр. 4,  
 
Детаљније, додатне информације и одговори на питања за ЈНМВ 1.1.21./2015 

-Заинтересовано правно лице које је преузело конкурсну документацију за јавну 

набавку мале вредности бр.ЈНМВ 1.1.21./2015  

„Набавка рачунарске и сродне опреме по партијама“ 

  I Партија Рачунарска опрема 

   II Партија Штампачи, апарати и опрема 
 

доставило је Наручиоцу мејлом, допис заведен под бројем 3149 дана 29.04.2015. 
године, којим поставља следећа питања: 
 

молим Вас појашњење о попуњавању меничног овлашћења, 
с'обзиром да сте навели да се менице достављају приликом потписивања уговора са 
изабраним поњуђачем 

 
Напомена: Менице се достављају непосредно пре потписивања уговора а по 
одлуци о додели уговора за набавку, понуђачу чија је понуда изабрана као 
најповољнија понуда, након истека рока за заштиту права понуђача. Понуђач 
доставља две (2) менице у износу од 10% од вредности уговора, са меничним 
овлашћењем и спецификацијом исте са овлашћењем и спецификацијом издатом 
од стране пословне банке. Наручилац преузима обавезу да се менице врате 
испоручиоцу по истеку рокова уговорних обавеза о чему ће се сачинити 
записник.  
 

Питање бр. 1. 
да ли то значи да поњуђач који не тражи аванс не треба ни да попуњава 
менично овлашћење и региструје меницу? 
 
Одговор бр. 1. 
 Понуђач који тражи аванс доставља уз понуду писмо о намерама банке за 
издавање банкарске гаранције, страна 9 од 37, тачка 5.12. ФИНАНСИЈСКО 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ. 
 У истом делу је објашњено у којим случајевима и ком тренутку се достављају 
менице,  менична овлашћења и захтеви за регистрације истих. 
Поменут образац бр 14 - Менично овлашћење достављате уз понуду (као и све 
остале обрасце, попуњене/прецртане и  печатиране). 
Све остале поменута документа: 2 менице,  попуњена менична овлашћења и 
захтеви за регистрације истих доставља Понуђач чија је понуда ипроглашена 
најповољнијом после доношења Одлуке о додели , а најкасније у тренутку 
потписиања уговора. 



Питање бр. 2. 
 
који ОС је захтеван у траженим рачунарима? образац бр 11 ставка 1.1 и ставка 
1.2 
 
Одговор бр. 2. 
 ОС није специфициран, што јасно указује на то да не постоје посебни 
захтеви у том погледу.  

 
 
Питање бр. 3. 
ставка 2.1 мфп ласер  , тражите модел сличан моделу хп м125нw који је мрежни 
и бежични, а у опису траженог уређаја то нисте навели. Да ли вама треба 
мрежни и бежични или не.? 
 
Одговор бр. 2. 
 Да. Све што није посебно наведено, треба да одговара карактеристикама 
упоредног модела, па самим тим и то да уређај има уграђену подршку за повезивиње 
на рачунарску мрежу, која може бити и бежична. 
 
 

Достављено свим понуђачима објављивањем на сајту ЈП “Топлификација”  
Пожаревац и порталу јавних набавки дана 30.04.2015. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 1.1.21/2015 


