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: 3271/2
Ваш број:3271
Датум: 05.05.2015
Место: Пожаревац
У складу са чланом 63.(став 2) закона о јавним набавкама а у вези јавне набавке која је
расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности бр. 1214-2/2 од
28.04.2015. године и Позив за достављање понуда од 28.04.2015. 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 допис за ЈНМВ 1214-2/2015
-Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале
вредности бр.ЈНМВ 1214-2/2015 „ Услуге осигурања имовине и запослених у ЈПТ".
-Доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 04.05.2015. године,заводног
броја 3271, којим тражи одговор на Постављено питање:
Питање бр 1:
На страни 22 конкурсне документације у обрасцу Структура цена за ЈНМВ 1214-2/2015 тачка 7.
која се односи на осигурање возила, није наведена сума осигурања за ауто приколицу AB-880PO, која се налази приложеној спецификацији возила под редним бројем 19, као што је
наведено за сва друга возила. Овом приликом вас молим да доставите тражени податак ( суму
осигурања) како би могли да доставимо премију за поменуто возило?
Одговор на Питање 1:
Сума осигурања за ауто приколицу AB-880-PO, година производње 2007 година, прва
регистрација 15.08.2011 година, маса 160 кг, носивост 300кг(прикључно возило) је 100.000,00
Динара.
Достављено свим понуђачима (поштом) и објављивањем на сајту ЈП “Топлификација”
Пожаревац и порталу јавних набавки дана 05.05.2015. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

