ЈАВН ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГР НАК "Дринско - Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Ули : Трг Душана ЈерковиFiа број 1
Број .05.6-Е.02.01.-332958/ /5 -2019
Бајин Башта, 06.09:2019. године.
~
На о~ нову члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0104/2019 -„Резервни делови за
сопс вену потрошњу", на захтев заинтересованог лица, даје
`
ОДГОВОР број 1
1

~

на rn тање постављено у вези Конкурсне документације за ЈН/210010104/2019 - ,,Резервни
дело 3и за сопствену потрошњу".
i
Пет. више дана пре истека рока предвиfјеног за подношење понуда, заинтересоваi о лице је,
у пи~ ~ аном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року . од три :дан i од дана
приј ~ма питања даје следеfiи одговор:
;I
I ~

ПИТ ; F6E:

1

Уви о •м у конкурсну документацију за предметну јавну, прецизније у Прилог 2- Менд чно писмо ,
- ов ашfiење за корисника бланко менице уочили смо да је наведен други број јавне набавке.
~1
Наи е, у једном ставу наведено је следеТiе: „Предајемо вам бланко сопствену меницу,за
озбv~ -ност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на, први позив, за јавру
наба : ку ЈН/21.00/0105/209-„Резервни делови за сопствену потрошњу".1
Молl мо за информацију да ли је за Наручиоца прихватљиво да у понуди приложимо наведени
При ог 2?
I
1,
1
ОДГ ' ВОР:
1
Ком сија је након прегледа установила да је у Прилоry 2 (МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛ)\ШЋЕ1iэIЕ
ЗА К • РИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ), приликом израде Конкурсне документације
дош, о до штампарске грешке.
;
У По

nory 2, уместо:

ii

„Предајемо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је нео озива, без
права протеста и наплатива на први позив, за јавну набавку број ЈН/2100/~105/2019 „Резервни делови за сопствену потрошњу",
тре~- да стоји:

, ј
~
„Предајемо вам бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без
права протеста и наплатива на први позив, за јавну набавку број ЈН/2100/0104/2019 „Резервни делови за сопствену потрошњу".
~

У си iаду са датим одговором Наручилац fie извршити измену Конкурсне документације
и о авити је на порталу УЈН данас, 06.09.2019. године:
;
У Б'с иној Башти,
06.0 i.2019. године'.

