ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН ОП бр. 404-81/19-IV, а у складу са чланом 20. и
чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је
примио питање заитересованог понуђача 14.08.2019.године под бројем 404-81-8/19-IV те
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-81-5/19-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ
бр. 404-81-8-1/19- IV
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-81/19- IV
Поправка мобилијара на тргу
1.Питање
У ставци 3- демонтажа оштећених делова, набавка материјалаи израда по узорку металних
страница клупа, бојење и поновна монтажа (10 ком). Да ли се мисли на 10 ком појединачних
страница или на 10 ком пари страница.
Одговор:
Мисли се на 10 ком пари страница.

2.Питање
У ставци 4. демонтажа оштећених делова, набавка материјал и израда по узорку металних канти за
отпатке, бојење и поновна монтажа (4 ком). Да ли се под 4 ком подразумева израда комплетних
кантица или само појединачни оштећени делови на 4 постојеће кантице.
Одговор:
Мисли се на појединачне оштећене делове кантица
3.На страници број 22. (тачка 15.12) као и на још неколико страница за рок извршења је наведено
највише 5 радних дана од дана потписивања уговора, а на страници број 39. у року не дужем од 30
дана од дана потписивања уговора. Рок са странице бр.39 је много реалнији и логичнији, али вас
молимо за конкретан одговор.
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Одговор:
Наручилац остаје при својим захтевима рок извршења је највише 5 дана од дана потписивања
уговора.
Наручилац ће изменити конкурсну документацију у том обрасцу погледајте измене и допуне број
404-81-9/19-IV

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР.РЕШЕЊА 404-81-5/19-IV
Напомена: Овај документ наручиоца пуноважан је без печата и потписа
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