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11. јул 2018. године, Пожаревац

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број
124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и
104/2013, у даљем тексту: Правилник).
У поступку јавне набавке која је расписане на основу донете Одлуке о покретању jaвне
набавке, број 1447 од 14.6.2018. године и Позива у поступку за достављање понуда
1478 од 14.6.2018. године, објављеног дана 14.6.2018. године на порталу УЈН,
Служебеном гласнику и интернет страници Наручиоца у складу са Чланом 55. Закона и
конкурсне документације, достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне
јавне набавке:
Предмет: Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП 14/2018
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне
набавке;
НАБАВКА ЛЕД ЕКРАНА, ОРН: 39300000
Достављен је Наручиоцу писани захтев електронском поштом дана 10.7.2018. године,
заведен од стране Наручиоца, број 1682 дана 10.7.2018. године, којим Заинтересовано
лице захтева додатно објашње и одговор на питање пренето у изворном облику,
форми и дефиницији као и одговора и појашњења именоване комисије;
Извод из упућеног захтева за појашњењем и питање.
''… Можете ли нам јавити који је статус за набавку лед екрана у вашем центру за
културу?... да ли и даље има простора за СЛАНЕЈ ПОНУДА по другим условима или
боље речено без услова због којих су уложене жалбе ? Ја не видим И не знам који је
статус тренутно? Отварање понуда је било?...''
Одговор и појашњење на претходно постављено;
Обустављене су све даље активности у поступку јавне набавке до окончања поступка за
заштиту права заинтересованог лица. Све информације везане за предметни поступак
можете пратити на порталу УЈН.
У поступку јавне набавке поднет је захтев за заштиту права понуђача по објављивању
Позива и Конкурсне документације а пре достављања понуда и спровођења поступка
отварања приспелих понуда. Приспелих понуда није било у одређеном року.
Дана 22.6.2018. године поднет је захтев за заштиту права понуђача са допуном истог од
25.6.2017. године од стране заинтересованог лица.
Поступајући по поднетом захтеву Наручилац поступа у складу са Чланом 150. Став 11.
Закона и доноси привремену меру обустављања поступка односно зауставља све даље
активности до окончања започетог поступка заштите права.
О својим поступцима објављује Обавештење о заустављању свих активности дана
26.6.2018. године на порталу УЈН.

На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће
заинтересованог лица.
Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на
Порталу јавних набавки.

Особа за писани контакт:
Драган Лазовић; E-mail:dlazovic54@gmail.com,
fax: 012 523 471.
Комисија за јавне набавке
Центар за културу Пожаревац

