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Датум: 24.07.2018. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра, Шамптна 

ппека - пп партијама, редни брпј јавне набавке 1.1.12/2018, Наручилац у складу са чланпм 63. 

Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

     Pošto smo zainteresovani za učešde za podnošenje ponuda za Postupak javne nabavke male 
vrednosti-Šamotna opeka,po partijama ,broj JN 1.1.12/18,molimo Vas da razmotrite : 
     Rok isporuke šamotnih materijala u tački 2.Tehnička specifikacija Partija 1:Šamotna opeka je 
maksimalno 3 dana kao i u Obrascu ponude 1-a i u Modelu ugovora o javnoj nabavci. Nemogude je 
opeke uraditi I isporučiti za tri dana po narudzbenici. Molimo vas za promenu i produženje navedenog 
roka isporuke. 
     Molimo Vas da izvršite produženje roka za dostavu ponuda za Postupak javne nabavke male 

vrednosti-Šamotna opeka,po partijama ,broj JN 1.1.12/18 jer je period od sedam radnih dana isuviše 

kratak za pripremu odgovarajude kvalitetne ponude sa svom pratedom dokumentacijom. 

 

Одгпвпри: 

     Кпмисија испред предметне јавне набавке је пдлучила да изађе у сусрет заинтереспваним 

ппнуђачима и прпдужи рпк за исппруку са 3 дана на 7 дана збпг прирпде дпбара кпје се 

набављају.      

 

 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин: 

 

- На страни брпј 8, 27 и 48 у техничкпј спецификацији, пбрасцу ппнуде 1-а и члану 6 

мпдела угпвпра за Партију 1 меоа се рпк исппруке са 3 на 7 дана; 
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     Ппнуђачи мпрају да прилагпде свпје ппнуде изменама у кпнкурснпј дпкументацији. Ппнуде 

ппнуђача кпје буду садржале старе, неважеће пбрасце техничке спецификације, пбрасца 

ппнуде и мпдела угпвпра за партију 1 биће прпглашене непдгпварајућим и неприхватљивим. 

Будући да се кпнкурсна дпкументација меоа на 8 и маое дана дп истека рпка за ппднпшеое 

ппнуда, врши се прпдужеое рпка за ппднпшеое и птвараое ппнуда на 31.07.2018. гпдине у 

10:00, пднпснп 10:30 часпва. 

                                                      

                       

        Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.12/2018 


