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Датум: 06.07.2020. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације ЈН 28/2020 
Набавка црева за ЦВП

По захтеву заинтересованих лица за додатним информацијама или појашњењима у вези
са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра
Набавка црева за ЦВП, редни број јавне набавке ЈН ЈН бр. 28/2020, Наручилац у складу са
чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 68/2015 , објављује одговоре.

Питање 1:  На страни  26 налази  се  образац  XI  Структура  цене  са  упутством како  да  се
попуни, да ли се попуњава и како? Да ли се ставља укупна цена без ПДВ-а и укупна цена са
ПДВ-ом или се сабирају појединачне цене свих артикала и додаје се ПДВ (добијене цифре ће
бити мање од укупних цена и вредности наше понуде за тендер)?

Одговор  1:  1.1.Поштовани,  захваљујемо  на  указаном  превиду.  Извршена  је
корекција  обрасца  XI Структура цене са упутством како да се попуни, тако да у њу
уписујете укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.

Нови датум за поношење понуда је  10.07.2020.године до 10 часова,  у   складу са чл.63.  став 5.
Закона о ЈН  68/2015, који гласи: ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам
или  мање  дана  пре  истека  рока  за  подношење  понуда,  наручилац  је  дужан  да  продужи  рок  за
достављање понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Нови датум отварања понуда: 10.07.2020. године у 10:30 часова

Наручилац ће одговор  на питања, измене и допуне документације као и обавештење о продужењу
рока за достављање понуда објавити на Порталу јавних набавки и на сајту ЈКП Водовод Шабац.    

Комисија за јавну набавку ЈН 28/2020



XI ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 Предмет ЈН - ОПИС Укупна цена  
без ПДВ-а

Укупна цена 
са ПДВ-ом

НАБАВКА ЦРЕВА ЗА ЦВП  ЈН број 28/2020
1 2 3

Набавка црева за ЦВП

Датум: М.П. Потпис понуђача

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности,  ЈН бр.28/2020
НАБАВКА ЦРЕВА ЗА ЦВП
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