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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  
1.2.12/2016 
 
 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН МВ 1.2.12/2016 „УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“,ОРН 64212000- Услуге мобилне 
телефоније, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 26.10.2016. године у 
12,28  часова.  
 
Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следеће питање: 
 
У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга мобилне телефоније, ЈНМВ бр. 
1.2.12/2016, за потребе наручиоца ЈП „Топлификација“ Пожаревац, молимо вас за појашњења 
и одговоре на питања: 
 
ПИТАЊЕ: 
 

1.  Наручилац је данас 26.10.2016.г. у 09.56 сати објавио на Порталу јавних 
набавки нову верзију позива која је идентична верзији од 25.10.2016. у 14.27. 
Претпостављамо да је Наручилац имао намеру да исправи текст „Критеријум за 
оцењивање понуда је најниже понуђена цена“ у „Критеријум за оцењивање понуда је 
економски најповолјнија понуда“, како то стоји на страни 10 конкурсне документације.  

 
ПОЈАШЊЕЊЕ: 
 
1. При изради Позива објављеног 25.10.2016. године у 14:24 сати је при објави унет 
погрешан број јавне набавке мале вредности.  
При објављивању од 26.10.2016. године у 09:56 сати је иста ненамерна грешка 
исправљена. 

 Ненамерна техника грешка на коју нам је указало заинтересовано лице  је 
отклоњена и Позив за достављање понуда - усаглашен са конкурсном документацијом (са 
наведеним критеријумом и начином пондерисања )  је објављен  на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs. 
 
 

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 наручилац објављује на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници  
 

                
       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1.2.12/2016 
 


