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: 2418/4
Ваш број:
Датум:23.06.2015. 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.
1114./2015 заведене под бројем 1128/2 од 19.03.2015. године и Позив за достављање понуда
1128/4 од 20.03.2015. године, који је oбјављен и достављен у складу са чланом 55. Закона о
објављивању и достављамо Вам појашњење у вези предметне јавне набавке:
Предмет: Померање рокова за ЈНМВ 1114/2015
Дана 03.04.2015 године је Понуђач „OmniData doo“ поднела захтев за за заштиту права
Републичкој комисији за заштиту права.
Сходно члану 150. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12) поднети захтев за
заштиту права задржава све даље активности нас као наручиоца у даљем поступку јавне набавке.
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Бр. 4-00-859/2015 од
20.05.2015 године, заводног броја Наручиоца 4992 од 18.06.2015 године је донело решење о
одбијању захтева за заштиту права подносиоца „ Омнидата“ доо Шабац.
Одбија се захтев подносиоца захтева за заштиту права „ Омнидата“ доо Шабац за накнаду
трошкова поступка заштите права, као неоснован, и настављају се даље активности у поступку
јавне набавке мале вредности 1114/2015 године.
Комисија је сходно члану 63. став 5. ЗЈН (Сл.гл РС.124/2012) Променила рок отварања:
Рок за достављање понуда је био 06.04.2015. године до 10:00 сати
Нови рок за подношење понуда је 02.07.2015. године до 10:00 сати.
Јавно отварање понуда за ЈНМВ 1114./2015 – Набавка пословног софтвера „АПОЛО“ По
партијама
I-Партија: Набавка лиценци пословног софтвера.
II -Партија: Набавка одржавања пословне апликације.
уз присуство овлашћених представника понуђача, биће спроведено 02.07.2015.
године у 11:00 сати.
Достављено свим понуђачима објављивањем на сајту ЈП “Топлификација”
Пожаревац и порталу јавних набавки дана 23.07.2015. године Комисија за јавне набавке ЈН
МВ 1114/2015.

Текући рачуни: основни 160-7537-66 и инвестициони 160-33793-62 банка INTESA, 205-12226-76 Комерцијална банка,
265-6310310001870-11 Raiffeisen bank, основни 105-5210093-39 и инвестициони 105-4480-72 АИК банка

