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: 1396/2
Ваш број:
Датум: 05.03.2015. године
Место: Пожаревац
У складу са чланом 63. закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон), а у вези јавне набавке која је
расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке велике вредноти кроз отворени поступак бр. 1 2
6/2015 заведене под бројем 753/2 од 12.02.2015. године и Позив за достављање понуда 753/5 од
12.02.2015. 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 питање бр. 1.

Детаљније, додатне информације и одговори на питања за ЈНМВ 39/2014
-Заинтересовано правно лице које је преузело конкурсну документацију за јавну
набавку у отвореном поступку бр.ЈН ОП 1 2 6 /2015 „Услуга снимања подлога за
потребе пројектовања топлификационог система“, доставило је Наручиоцу мејлом
који је послат 03.03.2015. године у 10:10 сати. Допис заведен под бројем 1396 дана
03.03.2015. године, којим поставља следеће питање.
Питање бр. 1.
.Ако смо регистровани у АПР као понуђачи у децембру месецу и имамо
решење са датумом 15.12.2014. Да ли је потребно новије решење са датумом после
објављивања јавног позива јер Решење има важност све до брисања из регистра?
Одговор бр. 1.
Довољно је доставити фотокопију решења о регистрацији привредних
субјеката издату од надлежне институције – АПР -са датумом регистровања која
је у вашем случају 15.12.2014. године. Исто је саставни део понуде те с тога мора
бити потписано и печатирано.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН ОП 1 2 6/2015

