
Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број:  404-528/14-03/3
22.10.2014. године
П о ж а р е в а ц

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНМВ
33/2014

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку
мале вредности број 33/2014 – набавка фотокопир апарата, 30121100-машине за
фотокопирање, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 21.10.2014.
године у 11:30 часова којим тражи одговор на следећe питањe:

ПИТАЊЕ:

На страни 50. стоје три типа јединица за бушење рупа као опциона
опрема. Како употреба једног типа јединице искључује други тип, који
од наведених јединица за бушење рупа желите у конфигурацији
фотокопира ?

ОДГОВОР:

Наручилац прецизира технички захтев тако што се опредељује за EXTERNAL
2/4  HOLE  PUNCHER  (Спољна јединица за бушење 2/4  рупе)  -  A1:  2  рупе,  4  рупе
(француски)

Прихватљива тежина папира за бушење: од:  52 до 256 g/m2
Прихватљива величина папира за бушење: 2 рупе: A3, A4, A4R, 4 рупе: A3, A4.

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.

Обзиром  да је наручилац изменио конкурсну документацију за ЈНМВ 33/2014 а
да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12)
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 услуге контроле квалитета
намирница продужен.

Крајњи рок за подношење понуда је 30. октобар 2014. године до 12,00
часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити 30. октобра 2014. године у 12,30
часова, у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз
присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 1. Закона о
јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници www.pozarevac.rs.
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