
 
 

 
Текући рачуни: 160-7537-66, 160-33793-62 Intesa, 200-2711980101828-79 ПШ, 205-12226-76 Комерцијална банка 

 

Наш знак: 772/3-2 _________ / _____    Пожаревац, 21. фебруар 2019. године 
Ваш знак: _______ / _____ 
  
У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 
и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник). 
 

У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне набавке, 
број 772 од 30.1.2018. године и Позива у поступку за достављање понуда 772/3 од 1.2.2018. године, 
објављеног дана 1.2.2019. године на порталу УЈН у складу са Чланом 55. Закона и конкурсне 
документације, достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке: 
 

Предмет:  Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНМВ 1114/2019 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;  
НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ 

Орн: 42511110 
Достављен је Наручиоцу писани захтев дана 20.02.2019. године, заведен од стране Наручиоца са 
бројем 1299 електронском поштом, којим Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и 
одговор на следећа питања пренета у изворном облику, форми и дефиницији као и одговорима од 
стране стручног дела комисије; 
 

Питање/ неправилност 1.  
''Поштовани, у складу са чланом 63  ЗЈН достављам Вам захтев за додатним информацијама и појашњењима  
у вези припремања понуде по јавном  позиву  1114/2019  – Набавка циркулационих пумпи. 
У одговорима на постављено питање  сте констатовали да се „ради о техничкој грешци приликом израде 
техничке спецификације. Наведена грешка биће отклоњена кроз измену Конкурсне документације у делу 
који сте навели“, 
али сте у  измењеној конкурсној документацији измену урадили на страни 19 – позиција 1 а не у позицији 2. 
Сматрамо да је опет у питању техничка грешка, те вас молимо да потврдите да се ради о грешци и исправите 
техничку документацију, сада и у позицији 1 и у позицији 2'' 
 

Одговор и појашњење на претходно постављено; Да, потврђујемо да се ради о техничкој грешци 
приликом израде техничке спецификације. Наведена грешка биће отклоњена кроз измену Конкурсне 
документације у делу који сте навели. 
 

На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће 
заинтересованог лица, појашњење постаје постају саставни део раније  објављене конкурсне 
документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени. 
 

Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници Наручиоца са изменом конкурсне документације, без померања 
рока за достављање понуда. 
 


