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: 7410 /2
Ваш број:
Датум: 06.10.2015
Место: Пожаревац
У складу са чланом 63.(став 2) закона о јавним набавкама а у вези јавне набавке која је
расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности бр. 1.1.10-2/2 од
02.10.2015. године и Позив за достављање понуда од 02.10.2015. 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 постављено питање .

Детаљније, додатне информације и одговори на допис за ЈНМВ 1.1.10-2/2015
-Заинтересовано лице је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности
бр.ЈНМВ 1.1.10-2/2015 „ Набавка горива и ТНГ"-поновљени поступак.
-Доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 06.10.2015. године,заводног
броја 7410, којим тражи одговор на Постављена питања:
Питање бр 1:
Да ли су вам потребне само авансне картице или картице за точење горива уз одложено
плаћање.
Одговор на Питање 1:
Прихватамо и једне и друге. Ако се дају картице за одложено плаћање не требају
нам (Средства финансијског обезбеђења за авансна средства- Банкарска гаранција)
Питање бр 2:
Да ли наручилац може обрисати услов везан за колатерал (захтева се меница за озбиљност
понуде, банкарска гаранција и меница за добро извршења посла), обзиром да је у питању јавна
набавка мале вредности?
ФИНАНАСИЈСКО О БЕЗБЕЂЕЊЕ;
Средство финансијског обезбеђења за озбињост понуде-меница
Средство финансијског обезбеђења за авансна средства-банкарска гаранција.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза-меница.
Одговор наПитање 2:
Остајемо при овим средствима обезбеђења. Ако тражите аванс, за њега тражимо
обезбеђење у виду банкарске гаранције.
Достављено свим понуђачима (поштом) и објављивањем на сајту ЈП “Топлификација”
Пожаревац и порталу јавних набавки дана 06.10.2015. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

