Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку мале вредностиБрој: 404-948/19-015/3
Датум: 16.10.2019. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 49/2019 (1.2.52 у
Плану јавних набавки)
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности број
ЈН МВ 49/2019 (1.2.52 у Плану јавних набавки) - здравствени прегледи запослених, ОРН 85100000
– здравствене услуге, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 15.10.2019. године у
15,06 часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања:
ПИТАЊА:
Желимо да вас обавестимо да сте ненамерно направили техничку грешку приликом састављања
конкурсне документације за ЈН МВ 49/2019 у делу обрасца структуре цене на страни 12. Наиме,
направили сте превид где сте написали уместо, вероватно, захтевајући да се за ваше даме ураде
Цервикални и Вагинални брис под колоном број 5. Гинеколошки преглед, да захтевате да се уради VC
брис, а тако нешто не постоји, па самим тим може произвести да потенцијални понуђачи Вам не
спроведу ту врсту услуге. Молимо Вас да измените конкурсну документацију како бисте добили
захтеване здравствене услуге.
ОДГОВОР:
Наручилац је извршио исправку нетачно употребљених назива за поједине врсте анализа у
конкурсној документацији на које је указало заинтересовано лице.
Конкурсна документација је измењена у Обрасцу понуде – Образац бр. 11, у Моделу уговора –
Образац бр. 16 и у Техничкој спецификацији – Образац бр. 17, у делу који се односи на терминологију
и рок извршења услуге.
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 49/2019 (1.2.52 у Плану јавних набавки)
- здравствени прегледи запослених, ОРН 85100000 – здравствене услуге, продужен.
Крајњи рок за подношење понуда је 23. октобар 2019. године до 12,00 часова.
Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 7,30-15,30
часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити 23. октобра 2019. године у 13,30 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.
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