Филозофски факултет у Нишу
Улица Ћирила и Методија бр. 2
Редни број јавне набавке: Д01-2018
Дел. бр: 329/9-01
Датум: 05.11.2018. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ И
ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА

вам доставља

одговор на питање потенцијалног понуђача који је преузео конкурсну документацију у циљу
појашњења конкурсне документације

ПИТАЊЕ БР. 1
„Poštovani,
Vezano za JNMV br. DO1-2018 – javna nabavka dobara- kancelarijski I školski nameštaj za potrebe
fakulteta postavljamo vam sledeće pitanje:
1.
Kod PARTIJE 2- gotov nameštaj u obrascu ponude za poziciju broj 3- Radna fotelja ( visoki
naslon- mebl) piše - kom 5, a u obrascu structure , modelu ugovora piše - kom 10. Molimo vas da
ispravite obrasce I upišete tačne količine I produžite rok za predaju ponude.
Molimo vas za brz odgovor
Srdačan pozdrav“.
ОДГОВОР БР. 1
Поштована,
У Спецификацији канцеларијског и школског намештаја (страна бр. 13 у Конкурсној
документацији), Обрасцу структуре понуђене цене (страна бр. 58) и Моделу уговора (страна бр. 70)
стоји исправан податак о количини потребних радних фотеља (високи наслон – мебл) – 10 (десет)
комада.
Нехотице, у Обрасцу понуде (страна бр. 51) уместо количине од десет комада унет је податак
од пет комада.
Комисија за јавну набавку захваљује потенцијалном понуђачу на уочену нелогичност и
истовремено врши корекцију унетог податка у конкурсној документацији.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАПОМЕНА: У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама наручилац
ће извршити измену и допуну Конкурсне документације и истовремено продужити рок за
подношење понуда - до 08.11.2018. године до 12 сати.

* Ове измене и допуне чиниће саставни део конкурсне документације.
* Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним
изменама и допунама конкурсне документације, јер ће у супротном иста бити одбијена као
неприхватљива.

С поштовањем,
Комисија за јавне набавке
ПРЕДСЕДНИК
Др Драган Тодоровић, ванредни професор, с.р.

Објавити:
- на сајту Наручиоца
- на сајту Управе за јавне набавке

