
 

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: 2462/2 
26.05.2020. године 
П о ж а р е в а ц  
 
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ  
1.1.9/2020 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН МВ 1.1.9./2020 . Набавка пословног софтвера MS Office и др.софтвера. , ОРН: 
72211000-Услуге програмирања системског и корисничког софтвера, доставијо је 
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а 22.5.2020. године,u 20:48 часова,заводног 
броја 2462 ,заведеног у ЈП Топлификацији  од 26.05.2020, којим износи одређене 
примедбе на конкурсну документацију. 
 
Питање бр.1: Питање гласи: 
1.Na strani broj 29 konkursne dokumentacije u Obrascu broj 10, predmet nabavke pod 
stavkom 1.3. je softver TeamViewer Multiuser, 24 meseca – 1 kom. 
Proizvođač navedenog softvera nudi mogućnost godišnje (12 meseci) pretplate na navedeni 
softver, nije moguće isporučiti jednokratno softver koji će trajati 24 meseca te vas molimo da 
u skladu sa navedenim izmenite konkursnu dokumentaciju kako bi ponuđači bili u mogućnosti 
da dostave ispravne ponude! 
 
Oдговор бр.1:   
Рок испоруке је до 20  дана од дана закључења уговора. За софтвер под 1. и 3. 
може се у овом року испоручити лиценца са мањим роком (12 месeci) уз обавезу 
да се она пре истека продужи на још  12 месеци, тако да се обезбеди несметано 
коришћење лиценци у периоду од 24 месеца.    
.  
 
 
 
 Ово појашњење и измењена конкурсна документација 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 
  
   


