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:1435/5
Ваш број:
Датум: 19.04.2016
Место: Пожаревац
У складу са чланом 63. закона о јавним набавкама а у вези јавне набавке која је
расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности бр. 1435/2 од
11.04.2016. године и Позив за достављање понуда 1435/3 од 11.04.2016. 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 постављенa питањa.
Детаљније, додатне информације и одговори на питања за ЈНМВ 1.1.3/2016
-Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале
вредности бр. ЈНМВ 1.1.3/2016 „Набавкa диктир система и резервних делова за диктир
системе:
-Доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 18.04.2016. године,заводног
бројa 2255 заведеног у ЈП Топлификацији 18.04.2016, којим тражи одговор на следећа питања:
ПИТАЊЕ бр.1:
Да ли је потребно да доставимо документ из Прилога бр.4, уколико доставимо из Прилога
бр.1, Прилога бр.2, Прилога бр.3?
ОДГОВОР бр. 1:
Не мора, ако је доставио Прилог 1,2,3 али ако поседује Прилог бр.4 не мора да достави
Прилог 1,2,3 .
ПИТАЊЕ бр.2:
Да ли се документ и Прилога бр. 4 добија у агенцији за привредне регистре?
ОДГОВОР бр. 2:
ДА.
ПИТАЊЕ бр.3:
Да ли је документ из Прилога бр. 5 уствари образац бр.13?
ОДГОВОР бр. 3:
Не. Образац бр 13 обухвата шири појам , а због важности је посебно истакнут обрасцем
бр 5.
ПИТАЊЕ бр.4:
Да ли је документ из Прилога бр.6 уствари образац бр. 16?
ОДГОВОР бр. 4:
НИЈЕ.
Достављено свим понуђачима објављивањем на сајту ЈП “Топлификација” Пожаревац и
порталу јавних набавки дана 19.04.2016. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

