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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњење Конкурсне документације у поступку јавне
набавкe мале вредности Услуге одржавања термотехничких инсталација у пословном
објекту Филијале Бор – поправка централне јединице клима уређаја Mitsubishi: ЈН број
404-22-201/18-11.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15,
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 02.06.2018.
Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације.
Захтев заведен код Наручиоца под бројем 404-2-10/18-12.
Питање:
Молимо вас за додатну информацију у вези предметне набавке. У обавештењу сте навели рок
за достављање понуда 05.07.2018, до 10.00, а у конкурсној документацији пречишћени текст и
даље стоји 03.07.2018.
Одговор:
Наручилац је дана 28.06.2018, додатним појашњењем Конкурсне документације у предметном
поступку извршио измену исте, из ког разлога је, у складу са чланом 63. став 1. ЗЈН, измене и
допуне (заведено под бројем 404-2-10/18-10) објавио на Порталу јавних набавки и својој
инетрнет страници. Наручилац је, дана 29.06.2018, на Порталу јавних набавки и својој инетрнет
страници, у складу са наведеним појашњењем, објавио пречишћени текст Конкурсне
документације у којој је видно обележио измене, како је и наведено у предметном појашњењу
(Додатене информације/појашњења конкурсне документације, број 404-2-10/18-10, од
28.06.2018).
Будући да је Наручилац изменио и допунио Конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, био је дужан да продужи рок за подношење понуда и да
објави обавештење о продужењу тог рока, што је Наручилац и учинио дана 29.06.2018, када је
рок за подношење понуда продужио до 05.07.2018. (Обавештење о продужењу рока за
подношење понуда, број 404-2-10/18-11, од 29.06.2018).
Дакле, пречишћени текст конкурсне документације садржи измене исте у складу са датим
појашњењима, док је рок за подношење понуда продужен до 05.07.2018, до 10.00, наведеним
Обавештењем, које је Наручилац објавио истог дана, 29.06.2018.
Ово појашњење не представља измену конкурсне документације.
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