
 

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: 8783 /2 
Ваш број: 
Датум: 23.11.2015 
Место: Пожаревац 
 

У складу са чланом 63.(став 2) закона о јавним набавкама а у вези јавне набавке 
која је расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности бр. 
1.1.16/2 од 13.11.2015. године и Позив за достављање понуда од 13.11.2015. године, 
који је објављен и достављен у складу са чланом 55. закона о објављивању и 
достављамо Вам појашњење у вези предметне јавне набавке. 

 
Предмет:   Одговор на постављена питања . 
 
Детаљније, додатне информације и одговори на допис за ЈНМВ 1.1.16/2015 I Партија 
-Заинтересовано лице  је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности бр.ЈНМВ 1.1.16/2015 „ Набавка ХТЗ опреме и одеће-По партијама". 

-Доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 20.11.2015. 
године,заводног броја 8783, којим тражи одговор на Постављена питања: 
 
ПИТАЊЕ бр.1: 
-ставка бр.4- тражите ципеле дубоке С3 према ЕН 345-1 

Такве ципеле ,са тим карактеристикама које тражите у конкурсној документацији,не 
постоје више на тржишту.Такве ципеле су постојале раније и више се не увозе.  
ДА ЛИ МОЖЕ ЦИПЕЛА КОЈА ОДГОВАРА ВЕЋИНИ КАРАКТЕРИСТИКА КОЈЕ 
ТРАЖИТЕ(НЕДОСТАЈЕ САМО БРИЗГАНО ОЈАЧАЊЕ У ПРЕДЕЛУ ПЕТЕ И 
ПРСТИЈУ)? 

(Ципеле које би понудили су С3,са композитном капом и неметалним листом против 
пробијања ђона,двокомпонентни ПУ ђон +трећи слој -,лице од табаница против 
пробијања-неметална,лице од пуне водоодбојне 

говеђе коже,спојено са ђоном термичким методом бризганаја,ђон уљно-нафтно-кисело 
отпоран,против-клизни,са апсорбером енергије у пети,постава пропушта 
ваздух,отпорна на абразију и поседује брзу копчу за скидање),врло удобна. 
 Одгвор на питање бр 1: ДА 

 

ПИТАЊЕ бр.2: 
-ставка бр.14-тражите гумене ПВЦ чизме 

  

Постоје само гумене и само ПВЦ чизме.Гумене чизме су дупло скупље од ПВЦ чизама. 
ДА ЛИ ТРАЖИТЕ ГУМЕНЕ ИЛИ ПВЦ ЧИЗМЕ? 

  Одгвор на питање бр 2:  ПВЦ ЧИЗМЕ 

 

ПИТАЊЕ бр.3 
  

ДА ЛИ ЈЕ ДОВОЉНО ДОСТАВИТИ СЛЕДЕЋЕ ЗА СТАВКЕ 8,10 И 14: 
-ДЕКЛАРАЦИЈУ О УСАГЛАШЕНОСТИ,СЕРТИФИКАТ О ПРЕГЛЕДУ ТИПА,УПУТСТВО 
ЗА ОДРЖАВАЊЕ? 
 Одгвор на питање бр 3: ДА 
I 
 ЗА СТАВКЕ  ОД 1-7,9,12: 
-ДЕКЛАРАЦИЈУ О УСАГЛАШЕНОСТИ,УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ И ОДРЖАВАЊЕ? 

Одгвор на питање бр 3/I    : ДА 



 

 
Комисија је сходно члану 63. став 5. ЗЈН (Сл.гл РС.68/2015) Променила рок отварања: 
Рок за достављање понуда је био 26.11.2015. године до 10:00 сати  
Нови рок за подношење понуда је 01.12.2015. године до 10:00 сати.  
 
Јавно отварање понуда за ЈНМВ 1.1.16/2015 –„ Набавка ХТЗ опреме и одеће-По 
партијама"-уз присуство овлашћених представника понуђача,биће спроведено  
01.12.2015. године у 11:00 сати. 
 
Достављено свим понуђачима објављивањем на сајту ЈП “Топлификација”  
Пожаревац и порталу јавних набавки дана 23.11.2015. године. 
  
 
 
  

  
   
  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  ЈН МВ 1.1.16/2015. 
 
  
 


