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             На  основу  члана  63.  став 3) ЗЈН („Службени  гласник  РС“ број 124/12,14/15 и 68/15 )  

 

за  набавку  добара   у  поступку    ЈНМВ   бр. 4/2018 

справе  за  преломе , чивије  и плочице  и средства  за  дезинфекцију 

 

Комисија  Наручиоца    о б ј а в љ у ј е  

 

 
ОДГОВОР   НА  ПОСТАВЉЕНО  ПИТАЊЕ  ОД  СТРАНЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ  ЛИЦА 

 

на  постављено  питање  :  

„У складу са Законом о јавним набавкама достављамо Вам следећи захтев за појашњењем конкурсне 

документације за јавну набавку 4/2018 Уградни материјал и дезинфекциона средства, за партију број 1: 

 Увидом у конкурсну документацију,  уочили смо да техничка спецификација за партију број  1 која је 

измењена  и објављена 15.03.2018. године на порталу јавних набавки није измењена у потпуности, 

односно да поједини обрасци конкурсне документације нису измењени у складу са објављеном изменом 

конкурсне документације(нпр: у обрасцу  понуде нису издвојене ставке 98, 99, 100 из партије 1). 

Образац понуде и образац техничке спецификације нису усклађени, пример су: ставка 3 у обрасцу 

техничке карактеристике је „права плочица, 24 отвора, дебљине 0,6мм, стандардне чврстине“; а ставка 3 

у обрасцу понуде је „3Д плочица, 6џ2 отвора, дебљине 0,6мм. 

Напомињемо да ово нису једине разлике које се јављају у конкурсној документацији и захтевамо од 

Наручиоца да све грешке исправи и да не доводи потенцијалне понуђаче у заблуду која добра су 

тражена у оквиру које ставке. 

Такође, моли се Наручилац да објави конкурсну документацију у облику WORD  документа ради 

лакшег састављања понуде од стране Понуђача.“ 

     

Комисија  даје    одговор :  

                 Приликом  измене  Конкурсне  документације   15.03.2018.године   Наручилац  се водио  

намером да   да  адекватно  одговори  на  примедбе  заинтересованих  лица , како  је  и у објављено  

одговору    бр. 37-55-1/18  од  15.03.2018.   

Очигледно  да  је приликом  израде  текста   Конкурсне  документације дошло  до  техничке  грешке  

које  овом  приликом  исправљамо. 

                 На  ваш    захтев  Конкурсну  документацију  објављујемо  у WORD  формату. 

  
                                                                                                                        КОМИСИЈА  ЗА  ЈНМБ  4/2018 

 


