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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН МВ 5/2018 (1.1.2 

у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности ЈН МВ 5/2018 (1.1.2 у Плану јавних набавки) – набавка добара за  

репрезентацију, ОРН 22817000-дневници и роковници, ОРН 22851000 – фасцикле, ОРН 

30192121- хемијске оловке,  ОРН 30196200 – роковници за уписивање састанака или додатних 

листова за њих, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 15.10.2018. године 

у 11,49 часова,  којим  тражи  одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

Молим Вас за додатна појашњења везана за конкурсну документацију ЈАВНА НАБАВКА 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН МВ 5/2018: 

 

1. Код ставке под бројем 2 (фасцикла) пише:  Расклопљен формат 250x675 mm.  

По Вашим димензијама, фасцикла се бигује у ужем делу – што значи “глава на главу”. 

Из нашег досадашњег искуства, нисмо имали фасциклу која се биговала на ужем делу, 

већ се фасцикла обично бигује на дужем делу (“леђа у леђа”). Молим Вас да још једном 

погледате спецификацију коју сте дали у конкурсној документацији.  

Да бисте боље разумели питање, у прилогу Вам достављамо: под опцијом A - Ваш 

расклоп (глава на главу) , а под опцијом B – расклоп какав се обично ради (леђа у леђа). 

2. Уколико дође до промене конкурсне документације И фасциклу радимо под опцијом B, 

да ли можемо да користимо наше постојеће алате за израду фасцикле, или нам Ви 

шаљете расклоп штанце за израду алата? 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ: 

 

1. Код позиције бр. 2  наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.. 

2. Штанцу шаље наручилац. 

 

Ово појашњење   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 МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

http://www.pozarevac.rs/

