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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-587/20-015/5 

Датум: 30.07.2020. године  

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 40/2020 

(1.1.49 у Плану јавних набавки) 

 

             Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку добара, 

број ЈН ОП 40/2020 (1.1.49 у Плану јавних набавки)-Набавка опреме за мерење квалитета 

ваздуха, ОРН 38433200 – Опрема за мерење емисија, доставило је наручиоцу писани захтев 

путем email-а дана 27.07.2020. године у 16,05 часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на 

следећa питањa:  

 

ПИТАЊA: 
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У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећe: 

 

ОДГОВОРE: 

 

1. Саставни део покренуте јавне  набавке опреме је и техничка спецификација за сваки од 

захтеваних добара, као и повезивање све новоинсталиране (испоручене) опреме и станице као 

целине у систем централне аквизиције мерних станица за контролу квалитета  ваздуха Агенције 

за заштиту животне средине Кошава-СЕПА. 

Захтеваним кадровским капацитетом под тачком 3.2.2 конкурсне документације наручилац 

обезбеђује поуздано повезивање све новоиспоручене опреме у постојећи систем контроле 

квалитета ваздуха Агенције за заштиту животне средине и зато је од суштинске важности да то 

повезивање обаве за то оспособљени и сертификовани сервисери за аквизициони систем 

Хрчак-Кошава.  

Понуђачи могу да понуде дата логер као и осталу опрему било ког произвођача захтеваних 

карактеристика која испуњава захтеве техничке спецификације и у том случају понуђач треба 

да поседује сертификате произвођача за сву понуђену опрему. 

Наручилац остаје при захтеву да понуђач мора да гарантује да је понуђену опрему могуће 

повезати са постојећим дата логером „Хрчак-Мизма Игбос“ (који је у систему Агенције за 

заштиту животне средине), као и обезбеђивање преноса података у реалном времену ка 

централном систему за аквизицију података „Кошава СЕПА“ са свим параметрима статусног 

рада семплера (број филтера, протоци ка филтеру, температуре, притисци). 

 

Како би конкурсна документација била што јаснија и прецизниција, те како би понуђачи могли 

да сачине прихватљиву понуду, наручилац ће изменити конкурну документацију у делу који 

се односи на додатни услов кадровског капацитета и доказивање истог. 
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Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано да ако наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 

да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за набавку услуга- Набавка опреме 

за мерење квалитета ваздуха, ОРН 38433200 – Опрема за мерење емисија, ЈН ОП 40/2020 

(1.1.49 у Плану јавних набавки), продужен.  

 

Крајњи рок за подношење понуда је  10. август 2020. године до 12,00 часова. 
 

Јавно отварање понуда ће се обавити 10. августа 2020. године у 14,00 часова, у 

просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство 

овлашћених представника заинтересованих понуђача. 

 

Ово појашњење, измењену конкурсну документацију и обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 


