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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ
1.1.22/2019-2

1.
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број
ЈН МВ 1.1.22/2019-2, Набавка електроенергетског материјала, делова и опреме, OРН –
31731000 - Електротехнички материјал, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а
дана 22.10.2019. године у 9,28 часова заведен под бројем 7350 дана 22.10.2019. године, којим
поставља питање за следеће:
ПИТАЊЕ 1.
Поштовани, у тендерској документацији коју сте објавили на Порталу јавних набавке, наишли
смо на одређене недоумице, молимо Вас да нам одговорите на питања.
Унапред хвала
1.
На страни 10 конкурсне документације, а везано за технички капацитет захтевате
1.“Изјава да поседује уређај и опрему за мерење и анализу мреже, анализу ради утврђивања
избора и подешавања опреме класе „А“ која је неопходна за спровођењепредмне јавне
набавке, дата на меморандуму понуђача и потписана од стране овлашћеног лица.”
Молимо Вас да дефинишете на какав тачно уређај и опрему мислите!
2.
Изјава да је обезбеђена техничка подршка при уградњи, повезивању, коришћењу и
одржавању опреме која је предмет јавне набавке, дата на меморандуму понуђача и и
потписана од стране овлашћеног лица.”
На какву техничку подршку мислите? Предмет јавне набавке су добра, стандардан
електроматеријал који свако лице које је из електро струке може самостално да
замени/угради.
ОДГОВОР 1. И 2.
"Наручилац је размотрио питања заинтересованог лица, изменио услове за учешће у
поступку јавне набавке и у складу са Законом о јавним набавкама продужио рок за
подношење понуда.".

Ово појашњење и измењену конкурсну документацију је у складу са чланом 63. став
3. и став 5. 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 1.1.22/2019-2

1

