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

  

Број: 01-01-39/2017-11 

15.12.2017. Године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ 

ЈН БР 01-01-39/2017  

 

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

поступку јавне набавке: Набавка заштитне ограде, редни број набавке 01-01-39/2017. 

 

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 заштитне ограде, редни број набавке 01-01-

39/2017, се дана 14.12.2017. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у 

вези са припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-39/2017-10., од 14.12.2017. 

 

1. Питањe  заинтересованог лица: 

Na strani br. 7 piše DOKAZI KOJE ĆE NARUČILAC ZAHTEVATI pa tabela USLOVI ZA UČEŠĆE . Da li 

to znači da te dokaze može naručilac zahtevati pri potpisivanju ugovora ili ti dokazi moraju biti dostavljeni uz 

ponudu, jer postoje na str. 6 OBAVEZNI USLOVI koje menja izjava iz obrazca 4? 

 

Одговор на питање: 

Уз Понуду се доставља само ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ЗАУЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛАН 75. ЗЈН(Образац 4). 

Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда на основу извештаја 

Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да тражи да достави копије захтеваних доказа, а може 

да тражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Наручилац врши измену конкурсне документације проузроковане техничком грешком на страни 13/34 

у делу ОБAЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ, ставка број 3.: тако да уместо: 

 

3. Isporuka I ugradnja metalne dvokrilne kapije  “ram u ram”. 

                         L-2000mmxH-1730mm 

kom 1 

Сада гласи: 

3. Isporuka I ugradnja metalne dvokrilne kapije  “ram u ram”. 

                         L-4500mmxH-1730mm 

kom 1 
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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 19.12.2017. до 09:30 часова, без обзира на начин слања. 

Отварање понуда ће се одржати 19.12.2017.у 10:00 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 

15.12.2017. године. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


