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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија 6437/2 
24.09.2018. 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 МВ  
  1.2.19/2018 
 
 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН 
МВ 1.2.19/2018 Услуге ВПН кабловског повезивања удаљених тачака, ОРН  72410000 –
Провајдерске услуге, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 20.09.2018. 
године у 09,39 часова, заведен под бројем 6437.  Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на 
следећа питања: 
 
У вези са припремом понуде за набавку услуге ВПН кабловског повезивања удаљених 
тачака, за потребе Наручиоца Јавно предузеће ,,ТОПЛИФИКАЦИЈА’’ Пожаревац, молимо вас 
за појашњења и одговоре на питања: 
      
  ПИТАЊЕ 1:             

1. Да ли је за пружање сервиса на удаљеним локацијама потребно да Понуђач обезбеди и рутер? 
ОДГОВОР 1: 

На удаљеним локацијама треба обезбедити и рутер за повезивање надзорно 
управљачког PLC на VPN мрежу 
 

ПИТАЊЕ 2: 
2. Да ли у орманима аутоматике има довољно простора за смештај опреме Понуђача? Које су 

димензије слободног простора? Да ли постоји напајање 220 В АЦ за опрему Понуђача? 
ОДГОВОР 2: 

Већина ормана је димензија 800x800mm и у њима има довољно места за смештај 
телекомуникационе опреме. У противном, опрема би била постављена на зид 
поред ормана на месту заштићеном од атмосферских утицаја. Сви ормани имају 
сервисне прикључнице и изводе 230V. 

ПИТАЊЕ 3: 
3. Какав је интерфејс на опреми Наручиоца коју је потребно повезати са опремом Понуђача? 

ОДГОВОР 3: 
     Контролери у топлопредајним станицама су опремљени стандардним ETHERNET  
      интерфејсом са RJ45 прикључницом за повезивање на рутер 
 
ПИТАЊЕ 4: 

4. Сугеришемо Наручиоцу да дефинише још један резервни критеријум. 
ОДГОВОР 4: 

Критеријуми за учествовање у поступку јавне набавке су одређени обавезним и 
додатним условима.  

ПИТАЊЕ 5: 
5. На колико децимала Понуђачи заокружују цене у оквиру понуда? 

ОДГОВОР 5: 
 

Цене се исказују у националној валути која подразумева запис целобројне вредности у 
динарима и два децимална места за део исказан у парама 

 
   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 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 


