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ПРЕДМЕТ: Појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале
вредности, набавка добара – горива за потребе Центра за истраживање несрећа у
саобраћају ЈН бр. 4/2018, Партија 2 – Гасно уље есктра лако евро ЕЛ
Заинтересовано лице за предметну јавну набавку мале вредности, набавка добара –
горива за потребе Центра за истраживање несрећа у саобраћају ЈН бр. 4/2018, Партија 2
– Гасно уље есктра лако евро ЕЛ поднело је захтев за разјашњење конкурсне
документације, и указало на следеће:
„На страни 5., као и на страни 22. Конкурсне докуметнације, у Обрасцу структуре
цене, Наручилац навoди да му је потребна количина Гасног уља екстра лаког евро ЕЕ
од 4.000 литара.
Међутим, на страни 34. Конкурсне документације, у члану 2. Модела уговора,
наручилац наводи количину од 3.000 литара.
Молимо наручиоца да наведе тачну количину Гасног уља екстра лаког евро ЕЛ коју
потражује и да изврши измену конкурсне документацију у оном делу у којем је
наведела погрешна количина.“
У вези са на наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), обавештавамо:
Наручилац је у Конкурсној документацији на страни 33., члану 2. модела уговора
(Поглавље VII – Модел уговора) направио техничку грешку приликом уноса
процењене количине у колону 3 табеле. Тражена количина Гасног уља екстра лаког
евра ЕЛ је 4.000 литара као што стоји на страни 5. у Поглављу II – (Врста, техничке
картактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис) и на страни 21.
Поглавље VI- Обрасци који чине саставни део понуде, Образац структуре цене са
упутство како де се попуни за Партију 2 – Гасно уље екстра лако евро ЕЛ).
Измена конкурсне документације (техничка исправка) биће извршена у чл. 2. Модела
уговра за Партију 2 – Гасно уље есктра лако евро ЕЛ, и то:
„Члан 2.
Предмет Уговора је набавка енергетског горива - гасно уље екстра лако евро ЕЛ,
и то:
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*Научилац задржава право да одступи од процењене количине.“

5

Измена конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење
понуда Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници www.cins.gov.rs.
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15/), наручилац објављује на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници www.cins.gov.rs.

Комисија за јавну набавку
ЈН бр.4/2018
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