ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање
термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и
дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви ; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију
гаса
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 :
Факс :

Број:7204/3-9
Датум: 28.10.2016.
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 26.10.2016. године заведен од стране
Наручиоца са бројем 7861 електронском поштом, којим Заинтересовано лице захтева
додатно објашњења и одговор на следеће питања;

1.
Извод из Питања:
''... у измењеној документацији у техничкој спецификацији добара, наведено је у позицији број 2:
канцеларијска фотеља треба да буде у тканини у тегет плавој боји, а на фотографији која је
постављена фотеља је у еко кожи, која је фотеља потребна у тканини или у еко кожи ...?
Одговор на питање:
Страна 21 од 29 конкурсне документације Образац бр.10 Техничка спецификација позиција број
2. Фотеља канцеларијска; Наведен је опис са свим карактеристикама, захтеваним материјалима и
димензијама предметног добра.
Фотографија представља захтевани модел а искључиво према захтевима из наведеног описа.
Потребна је фотеља у тканини са свим карактеристикама које су дате у опису техничке
спецификације и предмера предметне понуде, у овом случају у тканини.

Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на
Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне
документације и померања рока за достављање понуда.
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