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:5615/2
Ваш број:
Датум: 5.08.2016
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. 5175/2 од
02.08.2016. године и Позив за достављање понуда 5175/3 од 02.08.2016. 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 постављено питање.
Детаљније, додатне информације и одговори на питања за ЈНМВ 1.1.7-II /2016
-Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале
вредности бр. ЈНМВ 1.1.7-II/2016 „Набавка канцеларијског потрошног материјала-по
партијама; II-Партија-Оригинални тонери
-Доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 05.08.2016. године,заводног
броја 5615 заведеног у ЈП Топлификацији 05.08.2016, којим тражи одговор на следеће питање:
ПИТАЊЕ бр.1:
Molimo vas da potvrdite da su predmet nabavke originalni toneri i kertridži proizvedeni od Proizvođača
opreme?
ОДГОВОР бр. 1:
За предметну јавну набавку су тражени Оригинални тонери.
ПИТАЊЕ бр.2:
Molimo vas da potvrdite da Ponuđač obavezne uslove može dokazati dostavljanjem samo potpisane
i pečatirane izjave tj. obrascem broj 16.?
ОДГОВОР бр. 2:
Потврђено
ПИТАЊЕ бр.3:
Molimo vas da potvrdite da Ponuđač ispunjenost svih dodatnih uslova zahtevanih konkursnom
dokumenatcijom može dokazati dostaljanjem samo potpisane i pečatirane izjave tj. obrascem broj
16a.?
ОДГОВОР бр. 3:
Потврђено
-Доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 05.08.2016. године,заводног
броја 5615/2 заведеног у ЈП Топлификацији 05.08.2016, којим тражи одговор на следеће питање:
ПИТАЊЕ бр.1:
Na strani 31 konkursne dokumentaciji u izjavi o poštovanju obaveza stoji deo teksta „i da nema
zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude 02.Avgusta 2016. godine“.
Pretpostavljamo da je došlo do tehničke greške, pa vas molimo da navedeni datum korigujete
ОДГОВОР бр. 3:
Техничка грешка. Датум је 11.08.2016. године.
Достављено свим понуђачима објављивањем на сајту ЈП “Топлификација” Пожаревац и
порталу јавних набавки дана 5.8.2016. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

