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: 2940/3
Ваш број: 2940
Датум: 28.04.2015
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 мале вредности бр. 1.1.21./2015 заведене под
бројем 2842/2 од 23.04.2015. године и Позив за достављање понуда 2842/4 од 24.04.2015. године, који је
oбјављен и достављен у складу са чланом 55. Закона о објављивању и достављамо Вам појашњење у
вези предметне јавне набавке:

Предмет:
Измена (број 2.) обрасца и промена рока отварања
Детаљније, додатне информације и одговори на питања за ЈНМВ 1.1.21./2015
-Уочавањем техничке грешке од стране Наручиоца, а сходно члану 63. став 1.
Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 124/12), за јавну набавку мале вредности
1.1.21./2015 „Набавка рачунарске и сродне опреме по партијама“
I Партија
Рачунарска опрема
II Партија
Штампачи, апарати и опрема
Образац 14 се мења ( у прилогу).
Сходно члану 63. став 5. Наручилац
У складу са наведеним изменама и допунама у смислу става 5. Члана 63. Закона о
јавним набавкама
Рок за достављање понуда је био 05.05.2015. године до 10:00 сати
Нови рок за подношење понуда је 07.05.2015. године до 10:00 сати.
Јавно отварање понуда за ЈНМВ 1.1.28/2015 „Набавка рачунарске и сродне опреме
по партијама“ уз присуство овлашћених представника понуђача, биће спроведено
07.05.2015. године у 11:00 сати. Достављено свим понуђачима објављивањем на сајту
ЈП “Топлификација” Пожаревац и порталу јавних набавки дана 28.04.2015. године
Комисија за јавне набавке ЈН МВ 1.1.21.
Напомена: У прилогу дописа исправљен образац 14 Менично овлашћење.
Достављено свим понуђачима објављивањем на сајту ЈП “Топлификација”
Пожаревац и порталу јавних набавки дана 28.04.2015. године

Образац бр.14
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета (“Службени гласник
РС” бр. 43/2004, 57/2004, 82/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 ),
ДУЖНИК – ИЗДАВАОЦ МЕНИЦЕ
Назив предузећа:
_______________________________
Седиште/адреса: _______________________________
Матични број:____________, ПИБ _____________
Текући рачун:
_______________________________
Пословна банка:
_______________________________
_______________________________________________________________________
Издаје Менично писмо – овлашћење за коришћење сопствене менице,
КОРИСНИК (Поверилац):
 ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2,
12000 Пожаревац,
 ПИБ 101971396,
 Текући рачун: 160-7537-66 Intesa banka
Дужника – издавала менице ________________________________________
_______________________________________________________________________
Вам предаје _______ бланко, оверене и потписане соло меницу број
_________________________________________________, као гаранцију за
_______________________________________________________________________
(уписати конкурсном документацијом захтевану опцију).
1. За озбиљност понуде,
2. За добро извршење посла .
3. За отклањање недостатака у гарантном року
-

Бланко соло меница је издата за инос од _______% укупне вредности од
Вредности уговора без обрачунатог ПДВ, што износи _________________
динара.

број јавне набавке ЈН МВ 1.1.21./2015, назив набавке :
„Набавка

рачунарске и сродне опреме – по партијама“
I Партија
Рачунарска опрема
II Партија
Штампачи, апарати и опрема

ЈНМВ 1.1.21./2015 на вредност Уговора број _______________ за партију __________на
вредност од _________________________ динара без обрачунатог ПДВ.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату и да безусловно и
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима
изврши
наплату
са
свих
рачуна
Дужника:______________________________________________ , а у корист Повериоца:
ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића 2, 12000
Пожаревац, ПИБ101971396, Текући рачун 160-7357-66 , Intesa banka.

Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да
наплату изврше на терет Дужника са свих наших рачуна код тих банака, као и да
поднети налог за наплату заведу у евиденцијју редоследа чекања због евентуалног
недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са
рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим н аоснову овог
Закона. Истовремено изјављујемо (Дужник) да се одричемо права на повлачење овог
овлашћења или стављања било каквог приговора , односно приговора повлачења и
отказивања налога за наплату и сторнирања задужења по овом основу за наплату и
обавеза из предметног Уговора.
Меница је важећа и у случају да у току трајања Уговорних обавеза дође до
промене лица овлашћеног за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање
средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника,
основања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за
правни промет.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника,
______________________, ЈМБГ: ____________________, функција у привредном
субјекту: ___________________.
Ово менично писмо - овлашћење је сачињено у четири (4) истоветна примерка од којих
су три (3) примерак за Повериоца, а један (1) задржава Дужник.
У Пожаревцу, __________________ год.
ИЗДАВАЛА МЕНИЦЕ – ДУЖНИК

____________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

