37/19 од 23.09.2019. године Република Србија

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку мале вредностиБрој: 404-941/19-015/3
Датум: 10.10.2019. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 48/2019
(1.1.49. у Плану набавки)
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале
вредности број ЈН МВ 48/2019 (1.1.49 у Плану јавних набавки) - поклон пакети за
новорођене бебе, ОРН18411000 – одећа за бебе и малу децу, 33750000- производи за негу
беба, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 10.10.2019. године у 12,45
часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања:
ПИТАЊА:
Поштовани,
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама молим Вас појашњење конкурсне
документације за ЈН МВ –поклон пакети за новорођене бебе за следеће:
1. Да ли ће предмет понуде бити 500 или 600 пакета? У Обрасцу бр 9 – образац понуде
наведено је 500 пакета, док у обрасцу бр. 10 - образац структуре цене и образац бр15 - образац
техничке спецификације- стоји 600 комада. Такође, у члану 5. Уговора дефинисана је динамика
испоруке по којој тражите 500 пакета.
ОДГОВОР:
Наручилац је извршио измену конкурсне документације на страни 31. Образац бр. 9 Образац понуде, као и продужење рока за подношење понуда.
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 јавну набавку број ЈН МВ
48/2019 (1.1.49 у Плану јавних набавки) – поклон пакети за новорођене бебе, ОРН18411000
– одећа за бебе и малу децу, 33750000- производи за негу беба, продужен.
Крајњи рок за подношење понуда је 21. октобар 2019. године до 12,00 часова.
Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 7,3015,30 часова.
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Јавно отварање понуда ће се обавити 21. октобра 2019. године у 12,30 часова, у
просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство
овлашћених представника заинтересованих понуђача.
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Службени
гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
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