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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 
Број:  9974/2 
27.12.2019. 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 МВ 
  1.1.21/2019 
 

1. Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну 
набавку број ЈН МВ 1.1.21/2019 „НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА 
ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ“,  OРН – 31731000 - Електротехнички материјал, 
доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 26.12.2019. године у 
10,44 часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећe питањe: 

 
 
ПИТАЊЕ 1: 
 У Обрасцу 10 – Образац структуре цена: 
  

- под ставком 5. тражен је Модул за бежичну RF 868 комуникацију за рачунску јединицу 
"Sonometer 1100" –Сваки мерач "Sonometer 1100"  има у себи интегрисан модул за 
бежичну RF 868 комуникацију  (само га је потребно активирати), тј. не постоји као 
додатно модул. 

 
- под ставком 6. тражен је Модул за бежичну RF 868 комуникацију за рачунску јединицу 

"Sonometer 500" – Сваки мерач "Sonometer 500“ има у себи интегрисан или модул за 
бечичну RF 868 комуникацију или Mbus модул за комуникацију. Није могуће измена 
нити додавање модула, самим тим нити ови модули постоје као део испоруке. 

 
У складу са овим, молим Вас да размотрите уклањање ових ставки из тендерске 
документације јер не постоји могућност њихове испоруке. 
 
 
ОДГОВОР 1: 
Накнадном провером је потврђено да се модели ултразвучних мерила топлотне енергије 
са наведених позиција не могу  опремати екстерним уграђивањем комуникационих модула. 
Из тог разлога Наручилац  ове позиције уклања из предмера конкурсне документације. 
  

 
Ово појашњење  и 2. измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3.  и 
став 5. 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.топлификација.рс 

 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 


