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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку мале вредности 
Број:  7795/2   
02.11.2018. године 
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  
1.2.26/2018 
 
 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 
ЈН МВ 1.2.26/2018 „УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“,ОРН 64212000- Услуге мобилне 
телефоније, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-маил-а дана 31.10.2018. године у 
13,38  часова.  
 
Наведеним е-маил-ом тражи се одговор на следеће питање: 
 
 
Везано за припрему понуде за Наручиоца ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ,услуге 
мобилне телефоније,бр.ЈН 1.2.26/2018 молимо Вас за појашњења и одговоре на питања 
 
1. ПИТАЊЕ: 

На страни 10 КД Наручилац је навео следеће:“ ради могућности прецизног математичког 
израчунавања у случају понуђене цене у износу од 0,00 динара приликом израчунавања 
пондера узимаће се вредност од 0,01 динар због немогућности делјења нулом“, да би у 
наставку где је дата разрада критеријума за бесплатну понуду и за понуду која није 
бесплатна определио пондере. Да би формуле која су дате у разради свих критеријума на 
странама 11. и 12. биле применљиве, с обзиром да су наведене ставке у колизији, 
сугеришемо Наручиоцу на кориговање напомене на начин да гласи: 

 
“За све критеријуме који се пондеришу може се понудити цена од нула динара која 
ће се пондерисати са максималном вредношћу пондера за дати критеријум. У 
случају да услугу не нуди бесплатно због применљивости формуле најнижа цена која 
се у овом случају може понудити је цена од 0,01 динар“. 
 

1. ПОЈАШЊЕЊЕ: 
Наручилац је прихватио примедбу и наведену сугестију добијену од стране 
заинтересованог лица и у складу са тим извршио измене у конкурсној 
документацији. 
 
 

2. ПИТАЊЕ: 
Да ли се и код првог критеријума  који се пондерише такође цене заокружују на две 
децимале као и код осталих критеријума  који се пондеришу? 

 
2. ПОЈАШЊЕЊЕ: 

Заокруживање на 2 децимале се примењује код свих критеријума. 
 
 

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. 
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Oбавештавамо вас да је померен рок за подношење понуда за јавну набавку број 

ЈН МВ 1.2.26/2018 „УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“, ОРН 64212000- Услуге 
мобилне телефоније, 

 
Нови  рок за подношење понуда је 13. новембра 2018. године до 10,00 часова. 

   
  Нови рок отварања  понуда је  13. новембра 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 ЈНМВ 1.2.26/2018 
 


