
 

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 
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 Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 
Број:  2544/2 
20.04.2017. године 
П о ж а р е в а ц  
 
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  1.1.12/2017 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 
1.1.12/2017, Набавка арматуе-ручне запорне,регулациона и секционе, ОРН 44163000  - цеви и 
арматура, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а 18.04.2017. године,(14:41 часова) 
заводног броја 2544 заведеног у ЈП Топлификацији  од 19.04.2017 (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 19.04.2017), којим износи 
одређене примедбе на конкурсну документацију. 
 
ПИТАЊЕ бр.1: Питање гласи: 
1. Конкурсном документацијом су предвиђене сукцесивне испоруке, према конкретном писаном 
захтеву Наручиоца. 
1.1 Да ли се Наруцилац обавезује да ће се у тим писаним захтевима у збиру заиста поручити сва 
количина опреме из Предмера и предрачуна? 
ОДГОВОР бр. 1: 
Одговор: Да. Све позиције и количине дате у Предмеру и предрачуну морају бити испоручене. 
ПИТАЊЕ бр.2: 
- Да ли су могућа одступања у количинама/димензијама у тимписаним захтевима, у односу на 
количине/димензије наведенеу Предмеру и предрачуну? 
ОДГОВОР бр. 2: 
Одговор: Не. Све позиције и количине дате у Предмеру и предрачуну морају бити испоручене у 
складу са условима и описима ове јавне набавке. 
ПИТАЊЕ бр.3: 
Да ли је могуће да Наруцилац не поручи све уговорене количине,односно да део уговорених 
средстава остане нереализован? 
ОДГОВОР бр. 3: 
Одговор: Не. Све позиције и количине дате у Предмеру и предрачуну морају бити испоручене, а 
уједно и захтеване од стране Наручиоца. 
ПИТАЊЕ бр.4: 
 Као један од додатних услова се захтева референц листа на 20.000.000 
динара у последњих 5 година за добра "која су предмет набавке". 
У овом слуцају су предмет набавке разнородна добра, ту има и лоптастих 
славина, неповратних вентила, хватача нечистоце, електромагнетних вентила, 
вентила сигурности, вентила за одваздушење и сл. 
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Питање:Да ли је довољно кроз Обрасце 7 и 8 доказати остварену референцу од 20.000.000 динара 
за само једну врсту тражених производа, или је неопходно доказати референцу за сваку од врста 
тражених добара појединацчно? 
Ако се референца доказује појединачно, молимо дефинисите колико мора 
износити свака појединачна референца (мисли се на врсту добара)? 
ОДГОВОР бр. 4: 
 Одговор: Треба доставити кумулативну вредност свих добара која су предмет ове набавке. То може 
бити само једно или више добара чија вредност у суми износи 20.000.000,00 РСД у задњих 5 (пет) 
година. 
ПИТАЊЕ бр.5: 
 Да ли се мора понудити свака позиција из Предмера и предрачуна? 
ОДГОВОР бр. 5: 
Одговор: Да. 
ПИТАЊЕ бр.6: 
 На страни 7, тачка Д, се захтева: Сва арматура која подлезе захтевима Правилника о техничким 
захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском ("Службени 
гласник РС 87/2011") мора бити обележена знаком усаглашености и мора поседовати декларацију о 
усаглашености са овим Правилником. 
Питање: шта се уз понуду прилаже као доказ да ће у фази испоруке опрема бити обележена знаком 
усаглашености и да ће поседовати декларацију о усаглашености са наведеним Правлиником? 
ОДГОВОР бр. 6: 
Одговор: Изабрани понуђач мора да испоручи арматуре усклађене са Правилником о техничким 
захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени 
гласник РС“, бр. 87/2011). Дакле, у фази испоруке, тј. стављања на тржиште, опрема мора бити 
усклађена са претходно поменутим Правилником. 
ПИТАЊЕ бр.7: 
 Предмер и предрачун, позиције 1 и 2: 
5.1 Молимо близе опишите појам "са пуном куглом". На шта сетачно мисли? 
ОДГОВОР бр. 7: 
Одговор: У поглављу 4.1.1.4 стандарда СРПС ЕН 1983 дефинисане су могуће конструкције кугле. 
Кугла треба да буде једноделна израђена из једног комада. 
ПИТАЊЕ бр.8: 
Како се у фази понуде доказује да су славине понуђенеса пуном куглом? 
ОДГОВОР бр. 8 
Одговор: Атестно-техничком документацијом се доказује усклађеност тражених карактеристика 
арматуре. 
ПИТАЊЕ бр.9: 
 Како се у фази испоруке врши контролисање, односно доказивање да су славине испоручене са 
пуном куглом? 
ОДГОВОР бр. 9 
Одговор: При испоруци кугластих славина Наручилац, комисијски,врши узороковање и проверу на 
лицу места испоручене арматуре. Провера може да буде само визуелна и/или уз помоћ 
одговарајућих алата и прибора. 
 
 
 Ово појашњење 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 


