
 

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 вредности- 
Број: 888/2 
11.02.2020. године 
П о ж а р е в а ц  
 
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ  
1.1.7-II/2020 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН МВ 1.1.7-II/2020, Набавка канцеларијског потрошног материјала-По партијама, 
2.Партија:Оригинални тонери, ОРН 30192000- Канцеларијски материјал, доставијо је 
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а 10.02.2020. године,u 09:02 часова,заводног 
броја 888 ,заведеног у ЈП Топлификацији  од 11.02.2020, којим износи одређене 
примедбе на конкурсну документацију. 
 
Питање бр.1: Питање гласи: 
 
1."После увида у конкурсну документацију и предходни, идентичан поступак, молимо да 
појасните о каквим се то оригиналним тонерима ради када је у предходном поступку 5 
(пет) понуђача дало понуду са ценом већом од процењене вредности ( међу нјима и 
увозници оригиналног потрошног материјала) а најповољнију понуду понуду је дао ваш 
комшија." 
 
Oдговор бр.1:   
У конкурсној документацији је јасно наведено који су оригинални тонери за дате 
штампаче. 
А што се тиче ваших опаски, стварним увидом у предходну набавку видели би 
сте  да није конкурисало 5 него 4 понуђача, и да је од тих 4 , 3 понуђача било 
прихватљиво те  је уговор дат понуђачу са најнижом ценом. 
 
 
 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 
  
   


