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Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац
Web : www.toplifikacija.rs
jpt@toplifikacija.rs
Телефони : 012/542-542 (директор) , 012/542-785 (секретарица) , 012/975 (дежурна служба)
012/542-543

е-mail :
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Број:7204/3-1
Датум: 21.06.2016.
Место: Пожаревац

У складу са чланом 63. став 3, закона о јавним набавкама а у вези јавне набавке
која је расписана по основу Одлуке о покретању jaвне набавке, број 7204 од 10.10.2016.
године и Позива у поступку за достављање понуда 7204/3 од 17.10.2016. године, који је
објављен и достављен у складу са чланом 55. закона о објављивању, достављамо Вам
појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:
Предмет: Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНМВ 1116/2016
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;
ОРН:

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
39130000 Канцеларијски намештај

-

-

Достављен је Наручиоцу писани захтев од 20.10.2016. године заведен од стране
Наручиоца са бројем 7615 електронском поштом, којим Заинтересовано лице захтева
додатно објашњења и одговор на следеће питања;

1.
Извод из Питања:
''... Позиција 1... Наведено је да је дебљина плоче иверице од кје је потребно израдити бочну
страницу стола Д=19мм. Стандарна дебљина оплемењене плоче иверице која се производи у РС
је 18мм. Да ли је исправно да се дате бочне странице као и све друге позиције где је наведено да
се користи плоча дебљине 18мм ?...
Одговор на питање:
Прихвата се ваше питање и сугестија у потпуности, на основу наведененог биће измењена
конкурсна документација и усклађена Измењеном конкурсном документацијом.
2.
Извод из Питања:
''... Позиција 2... Опис за тражену фотељу је прилично нејасан и без довољно информација...?
Одговор на питање:
Прихвата се ваше питање и сугестија у потпуности, на основу наведененог биће измењена
конкурсна документација и усклађена Измењеном конкурсном документацијом.
3.
Извод из Питања:
''... Позиција 3 ... Опис за тражену столицу је прилично нејасан и без довољно информација...?
Одговор на питање:
Прихвата се ваше питање и сугестија у потпуности, на основу наведененог биће измењена
конкурсна документација и усклађена Измењеном конкурсном документацијом.
4.
Извод из Питања:
''... Позиција 4 ... Опис за тражену столицу је прилично нејасан и без довољно информација...?
Одговор на питање:
Прихвата се ваше питање и сугестија у потпуности, на основу наведененог биће измењена
конкурсна документација и усклађена Измењеном конкурсном документацијом.
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Уједно Вас обавештавамо да Измењена и допуњена конкурсна документација биће без
одлагања објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП '' ТОПЛИФИКАЦИЈА''
ПОЖАРЕВАЦ
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