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

Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку Мале вредностиБрој: 2659/2
25.04.2017. године
Пожаревац
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ
1.2.8/2017
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број
ЈН МВ 1.2.8/2017, Услуге осигурања имовине и запослених, ОРН 66512100- Услуга
осигурања од незгоде,ОРН 66514110- Услуге осигурања моторних возила,ОРН
66515200- Услуге осигурања имовине, доставило је наручиоцу писани захтев путем email-а 21.04.2017. године,(18:18 часова) заводног броја 2659 (Наведено је у конкурсној
документацији да се питања, сугестије постављају писменим путем у временском
периоду од 08-14 часова, а после тог временског периода се рачунају рокови за
одговор од 24.04.2017) заведеног у ЈП Топлификацији од 24.04.2017, којим износи
одређене примедбе на конкурсну документацију.
ПИТАЊЕ бр.1: Питање гласи:
Код осигурања грађевинских објеката и опреме за осигурање од пожара , осигурање
машина од лома и ризика ,провалне крађе, молим вас за информацију шта представља
наведена сума осигурања ? Да ли је то књиговодствена набавна вредност, садашња
вредност или слично?
ОДГОВОР бр. 1:
Садашља вредност увећана за новонабављена средства од почетка 2016 године.
ПИТАЊЕ бр.2: Питање гласи:
Молим вас за информацију о броју и износима штета по врстама у предходне три
године.
ОДГОВОР бр. 1:
Једанаест (11) штета возила у вредности од 415.670,00 динара,
Више штета код радника,
Нисмо имали штета у Осигурању имовине.

Ово појашњење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63.
став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
www.tоplifiкаcijа.rs

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

