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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 
Број:  4902/2 
18.07.2017. 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  
  1.3.12/2017 
 
 
 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН ОП 1.3.12/2017, Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села 
Ћириковац, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је 
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 13.07.2017. године у 12,13 часова који је 
заведен под бројем 4787. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 
  
 
 На страни 35, тендерске документације-Топлификација села Ћирковац у поглављу 4.4 
Доказивање испуњености додатних услова , 5.2 Доказивање услова у погледу неопходног 
пословног капацитета се тражи да уз Образац 10 доставимо за сву техничку опрему –
размењивач топлоте ,циркулациону пумпу,уређај за одржавање притиска И сигурносни 
вентил доставити   
                -опис са цртежом или опис са фотографијом производа или кататалог производа са 
техничким карактеристикама…. 
                -доказ о усаглашености производа са техничким спецификацијама из пројектне 
документације 
   
ПИТАЊЕ 1: 

Да ли се ради о грешци обзиром да у техничкој спецификацији нигде се не спомињу 
циркулационе пумпе, размењивачи топлоте……? 

 У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку даје следећи: 

ОДГОВОР 1: 

Наведени докази траже се само за опрему која је се налази у спецификацији предмера за 
извођење машинских радова. За опрему која није наведена у спецификацији предмера за 
извођење машинских радова не достављају се тражени докази. 

 
 
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 


