
ЈП  "ТОПЛИФИКАЦИЈА"  ПОЖАРЕВАЦ 
 

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање 
термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и 
дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви ;  производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију 
гаса 

 
Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац         Web :  www.toplifikacija.rs       е-mail :  
jpt@toplifikacija.rs 
Телефони :  012/542-542 (директор) ,  012/542-785 (секретарица) ,  012/975 (дежурна служба)    Факс :  
012/542-543 
 

 
МБ :  07351682   ПИБ :  101971396   Текући рачуни :  БАНКА ИНТЕСА 160-7537-66 160-33793-62  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА   
205-12226-76   RAIFFEISENBANK   265-6310310001870-11   АИК БАНКА  105-5210093-39 105-4480-72  

Број:3455/3-1 
Датум: 27.06.2016. 
Место: Пожаревац 
  

 
 

У складу са чланом 63. став 3, закона о јавним набавкама а у вези јавне набавке 
која је расписана по основу Одлуке о покретању jaвне набавке, број 3455 од 03.06.2016. 
године и Позива у поновном поступку за достављање понуда 3455/3 од 09.06.2016. године, 
који је објављен и достављен  у складу са чланом 55. закона о објављивању, достављамо 
Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке: 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНОП 1114/2016 
 

- Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне 
набавке; НАБAВКА АРМАТУРЕ- РУЧНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ, ЗАПОРНЕ И СЕКЦИОНЕ - 
магацинске резерве ОРН: 44163000 

 

- Достављен је Наручиоцу писани захтев од 10.07.2015. године електронском поштом 
дана 24.06.2016. године, којим Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и 
одговор на следеће питања; 

 
 

1.  Извод из Питања: 
''... пошто планирамо да нудимо опрему реномираног произвођача а који у свом програму нема, 
као ни већина осталих произвођача, кугласте славине DN65 са PN40 већ је то  PN25, да ли можемо 
да нудимо DN65 PN25 славине ...?'' 
... исто тако за ручни регулациони вентил, код свих произвођача се производе до DN50 са 
навојним приклључком а од DN65 са прирубничким спојем.. да ли вентили DN65 могу да се нуде 
са прирубничким спојем...? 
 
Одговор на питање:  
Прихвата се ваше питање  и сугестија у потпуности, на основу наведененог биће измењена 
конкурсна документација и усклађена у Обрасцу; Техничка спецификација и предмер, 
предметни образац биће прилагођен предметној јавној набавци. 
 

Уједно Вас обавештавамо да Измењена и допуњена конкурсна документација биће без 
одлагања објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.    
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