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: 8072/2
07.11.2018. године
Пожаревац
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ
1.1.8-II/2018
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број
ЈН МВ 1.1.8-II/2018, Набавка рачунске и сродне опреме- Партија2 –Набавка
штампача, копир апарата и опреме, 30121000-Опрема за фотокопирање и термичко
копирање, , доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а 02.11.2018.
године,заводног броја 8072 ,заведеног у ЈП Топлификацији од 07.11.2018, којим износи
одређене примедбе на конкурсну документацију.
ПИТАЊЕ бр.1:
У Конкурсној документацији ,на страни бр.4-тачка 1.5, на страни број 12.-тачка 4.10, у
моделу уговора у члану 4 и 8 наведено је да се добра испоручују сукцесивно, а на
страни 43. наведено је да је испорука 20 дана од закључењ уговора.
Молимо вас да потврдите да ћете прихватити испоруку од 20 дана од дана
потписивања уговора.
ОДГОВОР бр. 1:
Mаксимални рок за испоруку добара је 20 дана по захтеву Наручиоца.
ПИТАЊЕ бр.2:
У Конкурсној документацији , на страни 7-тачка 3.2 подтачка 3.2.1 наведено је да је
гаранција минимум 1 година, а на страни 24 да је гаранција минимум 24 месеца.
Молимо вас да потврдите да ћете прихватити гаранцију од 1 године.
ОДГОВОР бр. 2:
За сву испоручену опрему Гарантни рок најмање 1 година од датума испоруке.
ПИТАЊЕ бр.3:
Молимо вас за појашњење рокова у погледу решења рекламација.
ОДГОВОР бр. 3: Исправљени су рокови.

Служба за ЈН
Ово појашњење је 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

