
 

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 

 

Број:  2738/5 
30.04.2015. године 
П о ж а р е в а ц    
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП ОС 
1.1.27/2015 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике 
вредности број ЈН ОП ОС 1.1.27/2015,  Набавка система предизолованих цеви за 
потребе изградње и одржавања топлификационог система за конзумно подручје 
Пожаревца и Ћириковца, 44163120  - Цеви за даљинско грејање, доставило је 
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 28.04.2015. године у 15,48 часова (иако је 
у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији назначено да се сви  
захтеви за додатним  информацијама путем e - maila, шаљу само у радно време 
наручиоца, сваког радног дана у периоду од 07,00-15,00 часова). Обзиром на напред 
изнето, рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) почиње да тече 30.04.2015. године. 
Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 
  

ПИТАЊЕ 1: 
1. На 14. страни у поглављу I  Испорука система предизолованих цеви и цевних 
елемената, тачка 1, испорука предизолованих цеви и тачка 2 испорука предизолованих 
колена 
Питање: Шта значе уписане јединичне цене?  

 
ПИТАЊЕ 2: 

На страни 40, у тачки 5.12 Финансијско обезбеђење тражи се једна бланко соло меница 
за озбиљност понуде. 
Питање: Зашто није дефинисан износ на који се меница региструје? 
 

ПИТАЊЕ 3: 
На страни 46 у обрасцу број 1 прилог број 6 
Питање: Да ли се три писма о намерама достављају уз осталу тражену документацију 
за оквирни споразум или у другој фази рестриктивног поступка? На основу Вашег 
модела уговора може се закључити да писма о намерама за аванс, добро извршење 
посла и за гарантни рок се дају у другој фази рестриктивног поступка. 
 

ПИТАЊЕ 4: 
На 47. у прилогу број 9 
Питање: Зашто два пута тражите фотокопију истог уверења? 
 
 

ОДГОВОР: 
 

1. Уписане јединичне цене су грешком преписане  из предмера и предрачуна. Из 
наведеног разлога објављена је измена конкурсна документације дана 
23.04.2015. године. 

 
2. Меница за озбиљност понуде се региструје на износ од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 
 

 
 



 
 
 
 

3. На страни 41. Конкурсне документације јасно је дефинисано да понуђач који 
наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група 
понуђача је у обавези да уз понуду достави писма о намерама банке за 
повраћај авансног плаћања, добро извршење посла и отклањање грешака у 
гарантном року. Чланом 16. Модела оквирног споразума (а не уговора како је 
наведено у питању) јасно је дефинисано да банкарске гаранције представљају 
средства финансијског обезбеђења појединачног уговора и достављају се у 
роковима који су везани за закључење појединачних уговора. 

 
4. На страни 47. у  прилогу број 9 грешком је два пута тражено исто уверење. 

Наручилац исправља техничку грешку брисањем једног од два тражена уверења 
тако да је понуђач у обавези да достави само једно уверење.   
 

5. Наручилац је унео и нове позиције у делу конкурсне документације  
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, II - Монтажа 
елемената за спајање система предизолованих цеви, поз. 22 и 23. 
Наведене измене унете су и у образац број 12 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ. 

 
Обзиром са је наручилац начинио одређене измене у конкурсној документацији 
за јавну набавку број ЈН ОП ОС 1.1.27/2015,  Набавка система предизолованих 
цеви за потребе изградње и одржавања топлификационог система за конзумно 
подручје Пожаревца и Ћириковца, 44163120  - Цеви за даљинско грејање, ово 
појашњење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 1 и 
3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници www.toplifikacija.rs.  

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 
 

http://www.toplifikacija.rs/

