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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП ОС 
1.1.6/2015 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике 
вредности број ЈН ОП ОС 1.1.6/2015,  Набавка арматуре и мерно – регулационих 
сетова (МРС) за потребе изградње ТС, 38418000-калориметри ,доставило је наручиоцу 
писани захтев путем e-mail-а дана 15.05.2015. године у 10,13 часова којим тражи 
одговор на следеће питање: 
  

1. На старани 16/62 конкурсне документације навели сте: 
Рок испоруке биће конкретно дефинисан у другој фази јавне набавке која претходи 
закључивању појединачног уговора о јавној набавци. Оквирно рок испоруке је 
сукцесивно, максимално 20 дана од дана доставе писаног захтева Наручиоца, у радно 
време наручиоца. 
Испоручилац је обавезан да благовремено најави испоруку наручиоцу, како би се 
обезбедио квалитативни и квантитативни пријем добара. 
 
Како је рок испоруке опреме, која чини саставни део МРС, мерача утрошка топлотне 
енергије (852 комада) реалан рок испоруке око 6-8 недеља са баждарењем , 
регулационих вентила (852 комада) око 4 недеље. Молимо вас да рок, који је дат у 
оквиру конкурсне документације, за испоруку израђених, испитаних и спремних за 
уградњу, мернорегулационих сетова  са напред поменутом главном опремом, са 20 
дана померите на реалнији рок узимајући у обзир напред све наведено. 
. 
 
У вези са наведеним а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) обавештавамо заинтересовано лице 
следеће: 

 
 
Одговор 1: 
 
Није у интересу наручиоца да помера рок за испоруку израђених, испитаних и 
спремних за уградњу мернорегулационих сетова, у односу на рок који је наведен у 
оквиру конкурсне документације. 
 
 
 
           Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) наручилац објављује на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
 


