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Број: 01-01-35/2017-10 

30.10.2017. Године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ –                                                                                              

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ, МЕРЕЊЕ И ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ 

ВЕЛИКЕ ПОТРОШЊЕ У ДИСТРИБУЦИЈИ ГАСА 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-35/2017 

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

поступку јавне набавке: Набавка опреме за регулацију, мерење и даљинско очитавање велике 

потрошње у дистрибуцији гаса, редни број набавке 01-01-35/2017. 

 

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 опреме за регулацију, мерење и даљинско 

очитавање велике потрошње у дистрибуцији гаса, редни број набавке 01-01-35/2017, се дана 27.10.2017. 

обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. 

Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-35/2017-9., од 27.10.2017. 

 

1. Питањe заинтересованог лица: 

 

 
 

 

Одговор Наручиоца: 

 

Наручилац врши исправку техничке грешке тако што мења конкурусну документацију у Поглављу II, 

на 10/68 страни конкурсне документације, у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА МИНИМАЛНИХ 

ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА - Партија 1/Ставка 4, тако да уместо: 

Дисплеј 

Локални дисплеј са позадинским осветљењем, с могућношћу прегледа процесних и израчунатих величина. 
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Сада гласи: 

Дисплеј 

Локални дисплеј са могућношћу прегледа процесних и израчунатих величина. 

 

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. 

 

Будући да се измена конкурусне докуметације врши 8 или мање дана пре истека за подношење понуда, 

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 

 

Нови рок за подношење понуда је до 08.11.2017. до 12:00 часова, без обзира на начин слања. 

Отварање понуда ће се одржати 08.11.2017.у 12:30 часова. 

 

Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

30.10.2017. године. 

 

Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, биће објављена на Порталу јавних набавки 

и интернет страници Наручиоца дана 30.10.2017. године. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


