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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  
1.3.30/2015 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике 
вредности број ЈН ОП ОС 1.3.30/2015, Радови на изградњи TС на локацији ТПС 
Невесињска 5 у Пожаревцу, 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања 
,доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 13.08.2015. године у 12,36               
часова заведено код наручиоца под бројем 6192 дана 13.08.2015. године, којим даје 
констатацију за следеће: 

Питање бр.  1: 

У прилогу су уоквирене грешке у тендерима на страницама из назива (углавном се 
разликују количине у делу предмера и делу Образац структуре цена па није јасно која 
количина је меродавна, у тендеру Косовска недостаје цела ставка за црне муфове),  

Одговор 1: 
 
У Обрасцу 12 конкурсне документације начињена је техничка грешка  У ДЕЛУ II 
МАШИНСКИ РАДОВИ ( у делу позиције 13. су исправљене количине а у делу 
позиције 31- где је испуштена  једна од димензија за сучеоно заваривање, тако да 
је наручилац у том делу извршио измене конкурсне документације. 
 
У вези са наведеним а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) обавештавамо заинтересовано лице 
следеће: 
 
Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
бр. 124/12 и 14/15) прописано  да ако наручилац измени или допуни конкурсну 
документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац 
је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока 
за подношење понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за ЈН ОП  
1.3.30/2015,  Радови на изградњи TС на локацији ТПС Невесињска 5 у Пожаревцу, 
45232140-радови на изградњи мреже градског грејања  
                                                                  продужен. 
Крајњи рок за подношење понуда је 21. август 2015. године до 10,00 часова.  
 
Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 
07,00-15,00 часова. 
 
           Ово појашњење и измењену конкурсну документацију  у складу са чланом 63. 
став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) 
наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 
www.tоplifiкаcijа.rs 
  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 1.3.30./2015 
 

 
 


