
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:7204/3-12 
Датум: 28.10.2016. 
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 7204 од 10.10.2016. године и 
Позива у поступку за достављање понуда 7204/3 од 17.10.2016. 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 ЈНМВ 1116/2016 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;  
 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА 
ОРН:  39130000 Канцеларијски намештај 
-  

- Достављен је Наручиоцу писани захтев од 28.10.2016. године заведен од стране 
Наручиоца са бројем 7952 електронском поштом, којим Заинтересовано лице захтева 
додатно објашњења и одговор на следеће питања; 

 

1.  Извод из Питања: 
''...Добили смо ваш одговор на претходно постављено питање у вези са позицијама 10 и 11 
архивске полице, где захтевате дебљину лима 3мм. Фирме које се баве производњом и 
продајом архивских полица од траженог материјала наглашавају да је ово не стандардна 
дебљина и да је непотребно тражити одређену дебљину лима ако носивост полице у потпуности 
задовољава тражени услов. 
Молимо вас да размотрите тражени захтев, с обзиром да је овакав захтев беспотребан и да се 
оваквим захтевом дискриминише већина понуђача и произвођача из наше земље ...? 
 
Одговор на питање: 
Поступајући по поновном наведеном захтеву којим је детаљно и прецизно наведено и 
образложено у свом раду комисија у потпуности прихвата наводе из захтева за појашњење 
и мења раније  објављен одговор.  
Наручилац прихвата сугестију, прихвата да у делу техничке спецификације непотребан  
захтев дебљина зида ''L''  профила  буде мин-3мм. Остаје при свим осталим траженим 
спецификацијама за наведене позиције 10. и 11. техничке спецификације и предмера 
конкурсне документације. 
 
 
 

Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне 
документације и померања рока за достављање понуда. 
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