
 

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 ЈН ОП -1.3.23/2020 
Број:  3458/2 
10.07.2020. године 
П о ж а р е в а ц  
 
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  
1.3.23/2020 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН МВ 1.3.23/2020, Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне и         
секундарне мреже, ОРН 45232140-Радови на изградњи мреже градског грејања, 
доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а, 8.07.2020. године,заводног броја 
3458 ,заведеног у ЈП Топлификацији  од 10.07.2020, којим износи одређене примедбе 
на конкурсну документацију. 
 
ПИТАЊЕ бр.1: Питање гласи: 
Питање 1: 
1. Molim Vas za pojašnjenje vezano za tehničkog kapaciteta- građevinski radovi i kadrovskog 
kpaciteta za izvođenje građevinskih radova. 
Na strani 27 tačka 6.1.1. je način dokazivanja, a u dodatnim uslovima ne stoji zahtevan 
kadrovski kapacitet za građevinske radove. 
Na strani 28 tačka 6.2.1. je je način dokazivanja, a u dodatnim uslovima ne stoji zahtevan 
tehnički kapacitet za građevinske radove.  
 
Oдговор бр.1: 
У питању је ненамерна техничка грешка која ће бити исправљена. 
 
ПИТАЊЕ бр.2: Питање гласи: 
2. Molimo Vas za razjašnjenje Predmera Mašinskih radova , pozicija 13- Završni radovi.  
Zbog čega se u poziciji 13. traži 60% od pozicije 9 (isporuka i montaža džakova) 
 
Oдговор бр.2: 
У питању је грешка. Треба да стоји 60% од позиције 11 (припремни радови). 
 
 
 
 
 
 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 
  
   


