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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 
Број:  2328/2 
12.04.2017. године 
П о ж а р е в а ц  
   

 
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                            
 
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  
1.1.4/2017 
 
 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 
1.1.4/2017, Набавка предизолованих цеви за потребе одржавања топлификационог система 
за конзумно подручје Пожаревца (ТС), ОРН 44163120 - цеви за даљинско  грејање, 
доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 10.04.2017. године у 13,19 часова 
заведен под бројем 2328, којим поставља следеће питање у вези конкурсне документације. 
 
 
 
1.Питање по ЈН ОП 1.1.4/2017 
 
У тачки 5.2 Подаци о обавезној садржини понуде, на страни 27, конкурсне документације 
ЈН ОП 1.1.4/2017, у делу Обрасци под тачком 11 и 12 наведени су као обавезни обрасци бр. 
10а и 10б., као и на страни 36.  
Како се у документацији у Делу II (прилози и обрасци) на стр.49 налази и образац 10в – 
Образац меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, да ли је 
неопходно, за предају понуде попунити и тај Образац (10в) ? 
Да ли се, као и код претходих тендера, приликом попуњавања образаца за менице не уноси 
серијски број менице за оне менице које се достављају након потписивања Уговора, с 
обзиром да се оне региструју само у случају, и уколико дође до склапања Уговора. 
  
 
  
ОДГОВОР 1 : 
Понуђач уз понуду не доставља обрасце меничног овлашћења за добро извршење посла и 
отклањање грешака у гарантном року (10 б и 10б) и не уноси бројеве меница. Ове обрасце 
попуњене са прилозима доставља изабрани понуђач у тренутку закључења уговора. 
 
 
 

 
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 ЈН ОП 1.1.4/2017 

 


