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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП ОС 
1.1.6/2015 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике 
вредности број ЈН ОП ОС 1.1.6/2015,  Набавка арматуре и мерно – регулационих 
сетова (МРС) за потребе изградње ТС, 38418000-калориметри ,доставило је наручиоцу 
писани захтев путем e-mail-а дана 19.05.2015. године у 14,27 часова којим тражи 
одговор на следеће питање: 
 

 Молим Вас за разјашњења везано  за предметну јавну набавку.  
1. У тендеру на страни 46/62  Образац меничног овлашћења у делу које је 

остављено за уписивање броја понуде: Повериоца ЈП „Топлификација“ 
Пожарева, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2 Пожаревац ( у даљем тексту: 
Поверилац, а у сврху финансијског обезбњђења за озбиљност понуде заведене 
код Повериоца  – под бројем ________од ______, и код Дужника под бројем 
_________ од _________ 

 
ПИТАЊЕ: 
Молим Вас да разјасните да ли на оба места и код Повериоца и код Дужника уписујемо 
број понуде Повериоца ? 
Такође молим Вас да нам потврдите да се у понуди не прилаже образац Меничног 
овлашћења за добро извршење посла на страни  47/62? 
 
  
У вези са наведеним а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) обавештавамо заинтересовано лице 
следеће: 
 
 
Одговор 1: 
 
У Обрасцу меничног овлашћења за озбиљност понуде који се налази на страни 46/62 
понуђач уписује само број понуде Дужника јер му број под којим ће понуда бити 
заведена код Повериоца није познат. 
 
 Одговор 2: 
 
Уз понуду се не прилаже Образац меничног овлашћења за добро извршење посла који 
се налази на страни 47/62. 
 
           Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) наручилац објављује на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
 


