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Број: 01-01-26/2019-9 

Датум: 10.09.2019. година 

ВРШАЦ 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: 

НАБАВКА СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И ПРОГРАМА - НАБАВКА MS OFFICE ПАКЕТА 

ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“, ВРШАЦ 

ЈН БРОЈ 01-01-26/2019 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и Измена Конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку 

јавне набавке добара: Набавка софтверских лиценци и програма - Набавка MS Office пакета за потребе ЈКП 

„Други октобар“, Вршац, ЈН број 01-01-26/2019. 

 

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

заинтересовано лице у поступку јавне набавке добара: Набавка софтверских лиценци и програма - Набавка MS 

Office пакета за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, ЈН број 01-02-13/2019 обратило се Наручиоцу дана 

09.09.2019. Захтевом број 01-01-26/2019-8 путем електронске поште, за појашњењем у вези са припремањем 

понуде. 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

 

Molimo vas da nam pojasnite način isporuke za nabavku softverskih licenci, jn01-01-26/2019 
Licence  Office Home and Business 2019 English CEE Only Medialess se isporučuju u pakovanju, koja sadrži uputstvo za 
instalaciju I aktivacioni ključ. 
Naveli ste da se isporučuje elektonskim putem. 
 

Одговор Наручиоца: 

 

Ради правилног припремања понуде Наручилац врши измену Конкурсне документације на страни 4/27, 11/27, 

18/27, 19/27. - МЕСТО ИСПОРУКЕ. 

 

Наведено је: 

 

Место испоруке: Наручиоцу електронским путем на e-mail адресу овлашћеног лица Наручиоца. 

 

Брише се: 

Софтверске лиценце се достављају добијањем ауторизационог кода преко Интернета и на тај начин се софтвер 

преузима преко Интернета, о чему постоји званична електронска пошта од стране произвођача софтвера, која се 

шаље особи која је од стране Наручиоца одређена за контакт (Бојан Радивојевић e-mail: 

bojan.radivojevic@oktobar.rs), а Добављач је наведен као прималац копије исте електронске поште. Наручилац 

доставља потврду да је преузео софтверске лиценце, путем електронске поште, што би штампањем исте 

одговарало записнику о квалитативном и квантитативном пријему. 

 

Сада гласи: 

 
Место испоруке: Адреса Наручиоца, Стевана Немање 26, Вршац, н/р Бојан Радивојевић - овлашћено лице 

Наручиоца. 

 

У вези са наведеним Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације и објавити пречишћени текст, у 

свим деловима/Поглављима на које се измена односи и објавити пречишћени текст, у ком тексту ће видно 

обележити измене. 

 

 

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР” 
Република Србија 

26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26 

www.oktobar.co.rs 

Телефон: 013/440-800, Факс: 013/440-800 тастер 9 

Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62; 

Матични број: 08010072; ПИБ: 100911224 

e-mail: info@oktobar.rs 
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Будући да се измена Конкурске документације врши 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 

Ценећи да измена конкурусне документације није суштинска већ техничке природе и да не отежава начин 

припремања понуде, нови рок за подношење понуда је до 18.09.2019. до 10:00 часова, без обзира на начин 

слања. Јавно отварање понуда ће се одржати 18.09.2019. у 10:30 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 10.09.2019. године. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


