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: 3589/2
Ваш број: 3589
Датум: 11.05.2015. 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 мале вредности бр. 1.1.28./2015 заведене под
бројем 2749/2 од 30.04.2015. године и Позив за достављање понуда 2842/4 од 05.05.2015. године, који је
oбјављен и достављен у складу са чланом 55. Закона о објављивању и достављамо Вам појашњење у
вези предметне јавне набавке:

Предмет:

Одговор на питање бр. 1,

Детаљније, додатне информације и одговори на питања за ЈНМВ 1.1.28./2015
-Заинтересовано правно лице које је преузело конкурсну документацију за јавну
набавку мале вредности бр.ЈНМВ 1.1.28./2015
Добра: Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње и

одржавање ТС (топлификационог система)
ОРН:

32521000- Телекомуникациони каблови

доставило је Наручиоцу мејлом дана 08.05.2015. године у 14:33 допис заведен код
Наручиоца
питања:

под бројем 3589 дана 11.05.2015. године, којим поставља следећа

Молимо вас да нам као потенцијалном понуђацу у поступку предметне јавне набавке
доставите одговор на следеце питање:

Питање бр. 1.
С обзиром да кабл димензија XAGA 550 75/15-350 није више у понуди
произвођача, односно,да се више не производи модел тражене дужине, да ли ће
се за Наручиоца сматрати прихватљивом понуда која садржи каблове следећих
димензија /типова: XAGA 550 75/15-250, XAGA 550 75/15-500 ili XAGA 550 75/15-650?
Понуђени модели у потпуности задовољавају тражене техничке карактеристике.

Одговор бр 1.
Питање је непрецизно постављено јер треба да се односи на позицију 5. у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ
по количинама: ТЕРМОСКУПЉАЈУЋА СПОЈНИЦА.
Због поуздане израде "рачви " на кабловима из позиције 1. у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ по количинама
описаним у истој набавци са максималним бројем спојева са "scotch-lock" конекторима (40) и
комфорним увођењем бар два кабла на један крај спојнице, ДОЗВОЉЕНО је за позицију 5.
понудити термоскупљајуће спојнице по техничким карактеристикама идентичне типу XAGA 550

75/15-250, XAGA 550 75/15-500 или XAGA 550 75/15-650.
Комисија за јавне набавке ЈН МВ 1.1.28.
Достављено свим понуђачима објављивањем на сајту ЈП “Топлификација”
Пожаревац и порталу јавних набавки дана 11.05.2015. године

