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: 2820/5
Датум: 28.04.2015. године
Место: Пожаревац
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12
и 14/15) (у даљем тексту Закон), а у вези јавне набавке која је покренута Одлуком о
покретању поступка јавне набавке велике вредности кроз отворени поступак бр.
1.1.6/2015, заведене под бројем 2820/2 од 20.04.2015. године за коју је позив за
подношење понуда 2820/4 од 24.04.2015. године објављен на Порталу јавних

набавки и интернет страници наручиоца дана .24.04.2015. године и на
Порталу Службеног гласника Републике Србије, наручилац објављује измену
конкурсне документације за јавну набавку ЈН ОП/ОС 1.1.6/2015 „НАБАВКА АРМАТУРЕ
И
МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ
СЕТОВА
(МРС)
ЗА
ПОТРЕБЕ
ИЗГРАДЊЕ
ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА (ТС)“
Измена бр. 1: Измена се врши у делу конкурсне документације:
У ПОГЛАВЉУ I ТАЧКА 3. (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА
ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ), на страни 10, на
којој је начињена техничка грешка.
НАВЕДЕНО:
Све рачунске јединице се испоручују без комуникационог интерфејса, али морају имати
могућност накнадне уградње интерфејса за комуникацију, тј. уградње директно у
рачунску јединицу најмање једног од побројаних модула: M-bus, Radio, GSM/GPRS или
RS232 (Data), без демонтаже мерила, у току рада мерила, без утицаја на легално
мерење (plug-and-play).
МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:
Све рачунске јединице се испоручују са уграђеним интерфејсом за комуникацију са
радио-пријемником фреквенције 868 MHz. Мерило мора имати могућност накнадне
замене интерфејса за комуникацију, тј. уградње директно у рачунску јединицу најмање
једног од побројаних модула: M-bus, Radio, GSM/GPRS или RS232 (Data), без
демонтаже мерила, у току рада мерила, без утицаја на легално мерење (plug-and-play).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ПОЖАРЕВАЦ
ЈН ОП/ОС 1.1.6/2015

