
Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавне набавке велике вредности- 
Број:  3952/2 
18.05.2015. године 
П о ж а р е в а ц  
   

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 15.05.2015. године у 15,27 (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 10,00-14,00 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 18.05.2015. године. 
Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 
 

1. У тендеру на страни 13/62  у опису Командног ормана за смештај контролера 
као део обавезне заштитне опреме је наведен: 
- заштитни уређај диференцијалне струје 25/03A 

 
ПИТАЊЕ: 
Молим вас да дефинишете да ли се мисли на заштитни уређај за 6KA или за 
10KA? 
  

2.  У тендеру на страни 13/62 у тексту стоји: 
"Саставни део регулатора су и цевни температурни сензор уграђен на 
повратном воду у МРС, спољашни температурни сензор и цевни температурни 
сензор за напојни вод секундара, који се испоручују за накнадну уградњу на 
објекту." 
„ожичен и повезан цевни температурни сензор уграђен на повратном воду у 
МРС, са резервом у дужини кабла од 3 метра за евентуално одвајање 
командног ормана од основног ормана;“ 

 
  
ПИТАЊА: 
Пошто је цевни температурни сензор за напојни вод испоручује за накнадну уградњу 
да ли се мисли на цевни температурни сензор са одговарајућом чауром која би била  
уграђена у МРС или на цевни сензор за директну уградњу у флуид? 
 
Да ли је цевни температурни сензор за уградњу у повратни вод МРС сензор за уградњу 
са чауром или за директну уградњу у флуид? 
 
Где сте предвидели смештај за резервну дужину кабла од  3 m сензора температуре? 
 
3.На  страни 34/62 Образац бр. 1– Образац за оцену испуњености услова понуђача и 
члана групе понуђача– докази (прилози). 
 
 
 
 
 
 
 



ПИТАЊЕ: 
 

Обзиром да понуђачи који су уписани у Регистар понуђача Агенције за привредне 
регистре не достављају доказе из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  (достављају извод из 
регистра и сопствену изјаву на меморандуму о упису у регистар), да ли се за наведене 
прилоге 1,2,3 i 4 из табеле аокружује НЕ у пољу 3 (прилог уз понуду)?  
 
 
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 питању је заштитни уређај за 6KA. 
 
Одговор 2: 
 

Цевни температурни сензор за напојни вод се испоручује са одговарајућом чауром или 
као цевни сензор за директну уградњу у флуид (уз комплетан пратећи материјал за 
уградњу и заптивање, без ожичења)  и у оба случаја се накнадно уграђује у цевовод на 
објекту ван МРС. 
 
Цевни температурни сензор за уградњу у повратни вод се испоручује са одговарајућом 

чауром или као цевни сензор за директну уградњу у флуид, уграђен у цевовод унутар 
МРС, ожичен и повезан у командном орману. 
 
Смештај за резервну дужину кабла од  3 m сензора температуре повратног вода и 
електромоторног погона вентила предвидети унутар ормана или непосредно уз орман 
(сав вишак кабла након монтаже на лицу места намотати и причврстити пластичним 
везицама).  
 
 
Одговор 3:  
 
Обзиром да понуђачи који су уписани у Регистар понуђача Агенције за привредне 
регистре не достављају доказе из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  (достављају изјаву о 
упису у Регистар понуђача или извод из Регистра  понуђач), за наведене прилоге 1,2,3 i 
4 из табеле заокружује се НЕ у пољу 3 (прилог уз понуду).  
 
 
           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 
 

 


