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Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 

 
www.oktobar.co.rs   e mail: info@oktobar.rs

  

Број: 01-01-34/2017-9 

26.10.2017.године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА КАЛОРИМЕТАРА 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-34/2017 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом 

понуде у поступку јавне набавке: Набавка калориметара, редни број набавке 01-01-34/2017. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Набавка калориметара, редни број набавке 01-01-

34/2017, се дана 23.10.2017. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за 

појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-

34/2017-8., од 23.10.2017. 

 

1. Питањe заинтересованог лица: 

U konkursnoj dokumentaciji str. 4  stoji da je rok za isporuku kalorimetara maksimalno 5 dana. 

Pitanje/sugestija glasi:S obzirom da je oprema koju u tim dimenzijama nijedan distributer ne drži 

na lageru, tim pre što se prilikom poručivanja, svaki kalorimetar konfiguriše u skladu sa 

pojedinačnim zahtevom i da je potrebno posle uvoza izvršiti prvi pregled i overu, smatramo da je 

opremu nemoguće isporučiti u roku od 5 dana koji ste dali u dokumentaciji.  Predlažemo da rok 

isporuke opreme bude minimalno 60 dana od dana potpisivanja ugovora. 

Одговор Наручиоца: 

 

Наручилац врши измену конкурсне документације тако што мења задати рок испоруке, тако 

да уместо: 

 

Рок испоруке: максимум у року од 5 дана од дана закључења уговора. 

 

Сада гласи: 

Рок испоруке: максимум у року од 60 дана од дана закључења уговора. 

 

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити изменe Конкурсне документације (у 

свим њеним Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће пречишћени текст, 

у којем ће измене бити видно обележене. 
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Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, биће објављена на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 26.10.2017. године. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


