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08/3 бр. 404-1-24/19-8 
04.07.2019. године 

 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ/ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
ПРЕДМЕТ: Појашњење/измена Конкурсне документације у поступку јавне набавке 
Расветних тела, ЈН број 404-1-101/19-22. 
 
 
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 03.07.2019. 
Наручиоцу, електронском поштом, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације. 
Захтев заведени код Наручиоца под бројем 404-1-24/19-7, дана 03.07.2019. 
 
 
Питање број 1: 
У поглављу 3 у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ, ПАРТИЈА 1, стр.6/54, бр.2.1 наведена је 
количина 7.000 комада ЛЕД светиљки претпостављамо да треба да буде 6.908 комада, у 
складу са Описом предмета набавке, рекапитлација, стр.14/54 колона: лед панел надградни и 
обрасцем бр.3.1 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ПАРТИЈА 1, стр.34/54, бр.2.1 
колона количина где је наведено 6.908 комада. 
 
Одговор Наручиоца: 
Количина ЛЕД светиљки за уградњу на плафин за Партију 1, под бројем 2.1 је 6.908 комада. 
 
 
Питање број 2: 
У поглављу 3 у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ, ПАРТИЈА 1, стр.6/54, бр.2.4 наведена је 
количина 1.428 комада ЛЕД сијалица Е27 претпостављамо да треба да буде 1.385 комада у 
складу са Описом предмета набавке, рекапитлација, стр.14/54 колона: лед сијалица Е27 и 
обрасцем бр.3.1 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ПАРТИЈА 1, стр.34/54, бр.2.4 
колона количина где је наведено 1.385 комада. 
 
Одговор Наручиоца: 
Количина ЛЕД сијалица Е27 за Партију 1, под бројем 2.4 је 1.385 комада. 
 
 
Питање број 2: 
У поглављу 4. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, стр.20/54, стоји: „Благовремена понуда је 
понуда која је примљена од стране Наручиоца до дана 18.07.2019, до 10.00 часова“, 
претпостављамо да треба да стоји „Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране 
Наручиоца до дана 29.07.2019, до 10.00 часова“, у складу са позивом за подношење понуда 
стр.1 и ПОГЛАВЉЕМ 1, стр.3/54 тачка 9. Подаци о месту и року подношења понуде где је 
наведен рок подношења понуде до 29.07.2019, до 10.00 часова. 
 
Одговор Наручиоца: 
Рок за подношење понуда у предметном поступку је 29.07.2019, до 10.00. 
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15), ради исправке грешака у писању, Наручилац врши исправку (измену) Конкурсне 
документације, како следи: 

- У поглављу 3 КД у Техничкој спецификацији, у Табели (страна 6/54) под тачком 2.1 у 
колони: количина, уместо 7.000 сада стоји 6.908, 

- У поглављу 3 КД у Техничкој спецификацији, у Табели (страна 6/54) под тачком 2.4 у 
колони: количина, уместо 1.428 сада стоји 1.385, 

- У поглављу 4 КД, под насловом Упутство понуђачима како да сачине понуду (страна 
20/54), под бројем 4 – Начин подношења понуде, уместо „Благовремена понуда је 
понуда која је примљена од стране Наручиоца до дана 18.07.2019, до 10.00 часова“, 
сад стоји „Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца до 
дана 29.07.2019, до 10.00 часова“, како је наведено у Позиву за подношење понуда. 

 
У складу са наведеним исправкама (изменама) Наручилац ће објавити измењену 
Конкурсну документацију у којој ће видно обележити исправке (измене). 
 
Рок за подношење понуда остаје непромењен: 29.07.2019, до 10.00 часова 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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