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Портал јавних набавки 

 

Интернет страница Наручиоца 

 

 
 

 

             

             

             

             

      

 

НАШ ЗНАК: 04-14/18 

 

ВАШ ЗНАК:          

 

НИШ, 06.09.2019. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Достава одговора на питање понуђача  

 

ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале 

вредности, ради закључења уговора,  набавка услуга ЈНУм-14/2019 – Услуге преноса 

информација, П1 – Мобилна телефонија,  а за коју су Позив за подношење понуда и 

Kонкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интеренет страници 

Наручиоца, дана 27.08.2019. године.  

Заинтересованo лицe дана 05.09.2019. године, доставилo je Наручиоцу, путем 

електронске поште, допис којим се захтева појашњење конкурсне документације у вези са 

припремањем понуде, заведен под бројем 04-14/17  од 05.09.2019. године, у вези јавне набавке 

мале вредности, ЈНУм-14/2019 – Услуге преноса информација, П1 – Мобилна телефонија. 

У складу са чланом 54. и 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), објављујемо следећи одговор: 

 

ПИТАЊЕ: 

У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга мобилне телефоније, ЈНУм-14/2019, 

за потребе наручиоца ЈKП Градска топлана Ниш, молимо вас за појашњење и одговор на 

питање: 

1. Сугеришемо наручиоцу да изврши корекцију првог резервног критеријума у 

ситуацији да постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера на страни 10/39 

конкурсне документације тако да би требало да гласи „Већи број пондера за елемент 

критеријума цена додатног пакета од укупно 100ГБ ГПРС, који ће се активирати на одређеним 

линијама по избору наручиоца“. 

 

ОДГОВОР: 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и наглашава да је у питању 

грешка техничке природе. 

Одговором на постављено питање врши се измена и допуна конкурсне документације за 

јавну набавку услуга ЈНУм-14/2019 – Услуге преноса информација, П1 – Мобилна 

телефонија и продужава се рок за доставу понуда до 13.09.2019.године. 

Прилог: 

- измењена конкурсна документација бр. 04-14/19 од 06.09.2019.године 

- обавештење о продужењу рока за доставу понуда 04-14/20 од 06.09.2019.године 

 

Одговор сачинила комисија за предметну набавку, образована решењем бр. 04-14/3 од 

22.07.2019.године. 

 

        ДИРЕКТОР 

                   Предраг Милачић, дипл. ел. инж 
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