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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку мале вредности- 
Број:  1260/2 
27.05.2020. 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  
1.1.17/2020 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН МВ 1.1.17/2020- „Набавка телекомуникационог кабла и спојне опреме“ , ОРН 
ОРН-32521000-Телекомуникациони каблови, доставило је наручиоцу писани захтев 
путем e-mail-а дана 26.05.2020. године у 14,22 часова којим тражи одговор на следеће 
питање:  
 
 
ПОЗИЦИЈА БРОЈ 1.  
 
Испорука телекомуникационог кабла за подземно 
полагањe следећих карактеристика: 
TK59M(GM)  
КОНСТРУКЦИЈА 
Проводник: меко жарена бакарна жица пречника 
0,8mm. 
Изолација: пенаст полиетилен са скином. 
Ојачанa конструкцију слојевитог омотача за примену 
у влажним и најагресивнијим теренским условима. 
Елементи упредања: звезда четворке. 
Језгро кабла: групно или концентрично поужено 
Пуњење језгра: вазелин 
Појасна изолација: импрегнисана папирна или 
термопластична трака. 
Екран од уздужно постављене алуминијумске траке 
пресвучене са обе стране кополимером који се 
чврсто везује за спољашњи полиетиленски омотач 
Спољашњи омотач од полиетилена, црне боје 
Број четворки: 10 
Дозвољене температуре: 
- при полагању од 0°C до + 40°C 
- пре и после полагања од - 30 °C до + 50°C 
Најмањи полупречник савијања: 10 D 
Паковање: Кабал се испоручује намотан 
 
ПИТАЊЕ 1. 
Поштовани, није наведена конструкција кабла, молимо Вас да је дефинишете. 
 
ОДГОВОР 1: 
Опис кабла садржи добро описану конструкцију у виду материјала, броја проводника 
и начина израде кабла. 
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ПИТАЊЕ 2. 
 на страни 47   
РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
ТАЧКА СЕДАМ ОДРЖАВАЊЕ. 
Предмет јавне набавке мале вредности је испорука добара, да ли је дошло до ненамерне 
грешке приликом креирања конкурсне документације. У обрасцу структуре цена не налази се 
тачка седам одржавање. Молимо Вас да коригујете тендерску документацију. 
 
 
ОДГОВОР 2: 
Опис у тачки VII у рекапитулацији је дат у скраћеном облику. 
Опис је у 1. измењеној конкурсној документацији промењен пуним насловом пошто 
понуђач не уме да закључује  читањем претходних делова конкурсне документације 
 

 
 
           Ово појашњење  и 1. 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 МАЛЕ ВЕРДНОСТИ 
 


