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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку мале вредности- 
Број:  6479 
21.09.2018. године 
П о ж а р е в а ц  
   

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ                                             
 
ПРЕДМЕТ:  1. појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ  
  1.1.10-I/2018 
 
 Увидом у већ постављен позив за подношење понуда и  конкурсну документацију за јавну 
набавку број ЈН МВ 1.1.10-I/2018 Набавка ХТЗ опреме и одеће -По партијама , I партија: Набавка ХТЗ 
опреме и одеће, ОРН:18100000-Радна одећа, специјална радна одећа и прибор, ОРН: 18830000- 
Заштитна обућа,  
наручилац је уочио ненамерне техничке грешке и и извршио следеће исправке:  

 
1.  Брисана је тачка 2.1. у целости.  Остале тачке прате низ без поменуте тачке. 
 

  2.   У тачки: 
        2.18. ОКВИРНИ РОК  ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ, Измењен је (усаглашен) број   дана  за   
       доношење Одлуке о додели јавне набавке мале вредности на 10 дана од дана  отварања понуда. 
 
        У сагласности са тим, промењен је и рок  за подношење понуда (усаглашен) у Позиву за    
        подношење  понуда на 10 дана од дана  отварања понуда. 

 
3.   У тачки:   

        3.4.1. Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета: 
- доказ о усаглашености понуде са техничком спецификацијом траженим у конкурсној      

  документацији: 
 Докази које подноси уз понуду: 

- проспект (каталог) или фотографија у боји за понуђени производ са детаљним техничким 
карактеристикама оверене потписом и печатом овлашћеног лица са атестима који одговарају 
важећим стандардима. 

- ДОДАТ текстуални део (који се већ начазио у оквиру Обрасца 10 –Образац структуре цена - 
техничке спецификације ( страна 4, сад аусаглашен број стране 34). 

- за LZS  опрему  доставити  узорке као и атесте који задовољавају важеће стандарде. 
- за  Службену одећу и обућу достевити узорке. 

 
4.  Усаглашени су редни бројеви страна конкурсне документације. 
 
Све ненамерно настале грешке из конкурсне документације и Позива за достављање понуда  су 
отклоњене  и као такве стављене  у 1. Измењену конкурсну документацију и    Позив 2. за 
подношење понуда. 
 

Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) 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 нови рок за подношење понуда за јавну набавку ЈН МВ 1.1.10-I/2018 
Набавка ХТЗ опреме и одеће - По партијама, I партија: Набавка ХТЗ опреме и одеће, 
ОРН:18100000-Радна одећа, специјална радна одећа и прибор, ОРН: 18830000- Заштитна обућа 

Нови  рок за подношење понуда је 01. октобар 2018. године до 10,00 часова. 
   
  Нови рок отварања  понуда је  01. октобар 2018. године у 11:00 сати. 
 
Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 7,30-15,30 часова 

 
Ово појашњење  и измењена конурсна документација су 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 ВРЕДНОСТИ 


