
 

УКАЗ И ПОСТУПАЊЕ ПО ЊЕМУ 
У вези објављенe јавне набавке за набавку добара  -  Основне хемикалије за 
прераду воде ЈН.број  17-821/2017 заинтересовано лице је, дана 02.05.2017. 
године, у писаном облику доставило Указивање на неправилности и недостатке у 
конкурсној документацији у поступку јавне набавке број 17-821/2017 
 
УКАЗ: 

 



 



 



 



 



 



 



 



 
ОДГОВОР:  
1.Указивање:   
Прихватамо указ, биће омогућено да учествују паршкасте и течне компоненте. 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена по кг 
активне материје  - Хлор диоксида. 
У складу са истим биће извршена измена Конкурсне документације и иста ће бити 
објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
2.Указивање : 
Прихватамо указ, У складу са истим биће извршена измена Конкурсне 
документације и иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца. 
 
3.Указивање: 
Наручилац не жели да преузме било какав ризик приликом транспорта, испоруке и 
истовара компоненти у просторијмама ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац и 
самим тим инсистирамо на овом услову.  
С тим да ће Вам Наручилац дозволити да се може доставити Уговор о закупу 
возила атестираног АДР и возача - што је већ и дефинисано конкурсном 
документацијом,  као и Уговор о лизингу, као и Уговор о другом облику ангажовања 
возила атестираног АДР и возача. 
Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације и иста ће бити 
објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
 



 
4. Указивање : 
Имајући у виду Ваш указ Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације 
и иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца. 
 
5.Указивање:  
Прихватамо Ваш указ и у складу са истим биће извршена измена Конкурсне 
документације и иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца 
 
6.Указивање  : 
Прихватамо Ваш указ у складу са истим биће извршена измена Конкурсне 
документације и иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца 
 
7.Указивање :  
Прихватамо Ваш указ и у складу са истим биће извршена измена Конкурсне 
документације и иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Наручилац ће извршити измену 
Конкурсне документације и продужити рок за доставом понуда о чему ће бити 
објављено Обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца 


