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Број 2296
Дана 27.08.2018. године
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

за јавну набавку

мале вредности КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ЈНМВ 05/2018

– 1.1.4.
На писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 24.08.2018.
године у 12.16 сати.
ПИТАЊЕ:
„Поштовани ,
Блок интерне поруџбенице, 100 листа

Ком.

20

Евиденција примљеног и предатог пазара

Ком.

50

Дневник пазара на дан

Ком.

50

Пошто се ради о нестандардним обрасцима ,молим вас да напишете на ком папиру
се раде, у колико боја , колико листова , тврди или меки повез , да ли су стране
нумерисане....“
Одговор:
Дана 24.08.2018. године Наручилац је објавио Измене број 1 Конкурсне докментације
у поступку јавне набавке мале вредности КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ЈНМВ 05/2018
– 1.1.4. где су управо за ове артикле одређени сви захтеви у погледу формата у којем
требају бити израђени, од колико листова да се састоје и колико комада сваког од њих
потражује Наручилац у Партији број 1 – Канцеларијски материјал:

Блок интерне поруџбенице
А5 НЦР,100 листа
Евиденција примљеног и А4 НЦР, 100 листа
предатог пазара
Дневник пазара на дан
А4 НЦР, 100 листа

Ком.
Ком.
Ком.

20
50
50

Што се тиче осталих питања у вези наведена 3 артикла, Наручилац истиче следеће:
•
Боја – Наручилац је није одредио, тако да ће понуђач са којим буде закључен
Уговор о јавној набавци моћи достављати ова 3 артикла израђена у бојама у којима
располаже. Наручилац не инсистира на тачно одређеним бојама;
•
Тврди или меки повез - Наручилац није дефинисао тип повеза, из чега
произлази да се понуде могу доставити како за меки, тако и за тврди повез наведених
артикала, у зависности од тога са чиме потенцијални понуђачи располажу. И једна и друга
врста повеза у којима су израђени блок интерне поруџбенице, евиденција примљеног и
дневник пазара ће бити прихватљиве за Наручиоца.
•
Нумерација – Наручилац није дефинисао у Конкурсној документацији да
странице морају бити нумерисане, а то значи да нумерација није неопходна, те да ће за
Наручиоца бити прихватљива понуда за ова три артикла како са нумерисаним, тако и са
ненумерисаним странама.
Истичемо да Наручилац није дефинисао боју, тип повеза и нумерацију страница за
наведена три артикла (блок интерне поруџбенице, евиденција примљеног и предатог пазара
и дневник пазара) јер му ти елементи нису битни за обављање пословања.

Комисија за ЈНМВ 05/2018 – 1.1.4.
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