Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Редни број јавне набавке: Д03-2020
Дел. број: 193/14-01
Датум: 19.06.2020. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА КЊИГА ЗА
ПОТРЕБЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ ФАКУЛТЕТА

вам доставља

одговор на питања потенцијалних понуђача који су преузели конкурсну документацију у циљу
појашњења конкурсне документације

ПИТАЊЕ БР. 1
„Poštovani,
uvidom u spisak knjiga za partiju 2, ustanovili smo da su sledeći naslovi rasprodati
Televizija protiv birača : televizijska prezentacija kampanja za parlamentarne
izbore u Srbiji 1990-2000 / Jovanka Matić. - Beograd : Dobar naslov, 2007.
ISBN 978-86-86471-20-8
Gde stanuje kvalitet. Knj. 2, Istraživanje sa decom prakse dečjeg vrtića /
Dragana Pavlović Breneselović. - Beograd : Institut za pedagogiju i
andragogiju, 2015.
ISBN 978-86-82019-84-8
Opšta psihopatologija u kliničkoj praksi : praktikum / Grozdanko Grbeša,
Miodrag Stanković. - Niš : Galaksijanis, 2018.
ISBN 978-86-6233-191-5
Dokumentarni film i televizija / Danica Aćimović. - Novi Sad : Media Art
Service International, 2005.
ISBN 86-904815-7-5“
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ОДГОВОР БР. 1
Комисија за јавну набавку размотрила је сугестију потенцијалног понуђача у вези
наведених наслова за Партију бр. 2 – домаће књиге и након провере на тржишту донела одлуку
да исту прихвати.
ПИТАЊЕ БР. 2
„Предмет: Број ЈН ДО3-2020/I-1
ДОПИС-Књиге за библиотеку 1 партија
Обраћамо Вам се у вези са појединим ставкама наведеним у конкурсној документацији,а у
циљу да најадекватније одговоримо на Ваш захтев. Молим Вас да обратите пажњу на сугестије
које смо изнели и уколико постоји могућност измените конкурсну документацију
Ставка 1 – 9789537823047 „Filozofija jezika: suvremeni uvod“ W.G. Lycan- књига је распродата.
Ставка 7- 9536128446 „Učiti po dogovoru“ Milan Matijević- књига је распродата.
Ставка 30 -9780745661971 „Оnline Journalism: Principles and practices of news for the Web“ James
Foust- у Вашем захтеву исбн број 9780745661971 се односи на књигу под ред.бр. 29 „Radio in
the digital age“. Књига „Оnline Journalism: Principles and practices of news for the Web“ се води
под исбн бројем 9781934432174.
Ставка 35- 0631212515 „An introduction to contact linguistics“ Donald Winford-књига је
распродата.
Ставка 51- 9780521816601 „The Cambridge Companion to Critical Theory“ Fred Rush-књига је
доступна у новијем издању под исбн бројем 9780521016896.“

ОДГОВОР БР. 2
Комисија за јавну набавку размотрила је и усвојила сугестију потенцијалног
понуђача у вези наслова који су распродати за Партију бр. 1 – стране књиге (ставке бр. 1, 7 и 35)
и ИСБН бројеве за ставке бр. 30 и 51.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 среде, 24.06.2020. године до 11 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 интернет страници Управе за јавне набавке;
- на интернет страници Наручиоца.
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