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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Прерадовићева 2 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  ЕППДВ:132716493 
 

Број: 652/1 

Датум: 08.06.2020.  

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (‘’Сл. гласник РС’’ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), а по Захтеву за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

достављеног од стране заинтересованог лица дана 05.06.2020. године, заведеног под дел. бројем 

652, којим се траже додатна појашњења у вези са припремањем понуде по позиву за 

подношење понуда број 37/20, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈП 

“Војводинашуме“ Петроварадин, као и на Порталу службених гласила РС и базе прописа  дана 

15.05.2020. године, за јавну набавку УСЛУГА: ИЗБОР ОПЕРАТЕРА МОБИЛНЕ 

ТЕЛЕФОНИЈЕ  2020. год. (за период до 2 године) У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ,  дају  се 

следеће: 

 

 

ДРУГЕ  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

 

 

 

Заинтересовано лице је поставило питање: 

 

“На страни 42/51 конкурсне документације сте навели да буџет за бенефицирану набавку 

телефонских апарата износи 14.300.000 динара са ПДВ-ом, док сте словима навели “четрнаест 

милиона”. Молимо за одговор који податак је потребно узети у обзир – онај који је наведен 

словима или бројевима?” 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

 

У питању је техничка грешка, меродаван је податак изражен у бројевима – 14.300.000,00 динара 

са ПДВ. 

 

Наручилац ће извршити измене и допуне Конкурсне документације и избрисати део  текста где 

је у загради словима означен износ буџета. 

 

Заинтересовано лице је поставило питање: 

 

“На порталу јавних набавки сте у питањима и одговорима везаним за конкурсну документацију 

02.06.2020. објавили објашњење табеле “Образац структуре цене”. У складу са Вашим 

објашњењем, а узимајући у обзир да у колони III (количина) нисте унели оквирну количину 

саобраћаја/порука већ сте свугде унели јединице, да ли то значи да захтевате да се у колону VI 

унесу идентичне вредности као у колону IV, док је у колону VIII потребно унети идентичне 

вредности као што ће бити унете у колону V?” 

 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

 

На друго питање је претходно дат јасан одговор, али ипак и додатно појашњавамо:  
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Како  је за сваку ставку предмета јавне набаке вредност колоне „Количина“  број 1 (један), тиме 

ће путем операција описаним у претходном појашњењу износи поља у колонома IV и VI бити 

идентични. У истом смислу биће идентични износи у колонама V и VIII. 

 

 

                                                                                                     

Председник Комисије за ЈН: 

Ђуро Копитовић, дипл.инж.ел. 

 

 

 

 

 

 

 

Доставити: 

- на Порталу јавних набавки; 

- на Интернет страници Наручиоца; 

- Сектору за комерц.послове и маркетинг; 

- Архиви ЈП; 


