Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступкуБрој: 404-94/17-015/3
08.03.2017. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА
КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 4/2017 (1.1.4 у
Плану јавних набавки)
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 4/2017
(1.1.4 у Плану јавних набавки) - канцеларијски материјал, ОРН 30192000 – канцеларијски
материјал - доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 06.03.2017. године у 15,35
часова, (иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији назначено да се сви
захтеви за додатним информацијама путем e-maila, шаљу само у радно време наручиоца, сваког радног
дана у периоду од 10,00-14,00 часова). Обзиром на напред изнето, рок за поступање наручиоца према
члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
почиње да тече 07.03.2017. године. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећa питањa:
ПИТАЊЕ :
СТАВКА БР.
148 Озолит за копирање
комад
2
Озолит се не користи и не производи већ неколико година због хемикалија које су строго
контролисане а које су биле у његовом саставу а самим тим га ни нема на нашем тржишту. Молим вас
да јавите да ли сте грешком ставили ову ставку и да ли ћете је избрисати из спецификације.
СТАВКА БР.
149 Транспарент за копирање

комад

2

да ли сте мислили на паус папир и ако јесте ставите тачне ознаке величине и грамаже
ОДГОВОР:
Обзиром да је наручилац приликом израде конкурсне документације начинио грешку и ставио
производе за које је накнадном провером утврђено да се више не користе, позицијe 148. и 149. на
странама 40 и 56 бришу се.
Ово појашњење и измењену конкурсну документацију 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

