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: 3095/2
12.05.2017. године
Пожаревац
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ
1.1.2/2017
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број
ЈН МВ 1.1.2-II/2017, -Eлектрични апарати, ОРН 39715210-Опрема за централно
грејање, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а 11.05.2017. године,(11:49
часова) заводног броја 3095,заведеног у ЈП Топлификацији од 12.05.2017, којим
износи одређене примедбе на конкурсну документацију.
ПИТАЊЕ бр.1: Питање гласи:
Позиција 12-Шта значи у опису " из 40"?
ОДГОВОР бр. 1:
Уместо "40" треба да пише "11".
ПИТАЊЕ бр.2: Питање гласи:
Позиција 17- Да ли је прихватљиво понудити круну СДС+83мм.
ОДГОВОР бр. 2:
Прихватљиво.
ПИТАЊЕ бр.3: Питање гласи:
Позиција 42-Да ли вамтреба циљна плоча за даљиномер ГЛМ 50 Ц?
Ако не треба наведите за који даљиномер (ознаку) вам треба циљна плоча. Постоје три
различите боје ових плоча и избор боје циљне плоче зависи од боје ласера на
даљиномеру.
ОДГОВОР бр. 3:
За ласер ГЛМ 50 Ц који је тражен у позицији 41 црвене боје (компатибилан са
ласером)
ПИТАЊЕ бр.4: Питање гласи:
Позиција 20-32-Шта у колони 2.-једеница мере значи "м", овде се ради о комадима?.
ОДГОВОР бр. 4:
Грешка у опису. Треба да стоји "ком".

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

