Универзитет у Нишу
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Улица Ћирила и Методија бр. 2
Редни број јавне набавке: Д01-2020
Дел. бр: 220/13-01
Датум: 14.10.2020. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ И
ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА
вам доставља
одговор на питањa потенцијалних понуђача који су преузели конкурсну документацију у циљу
појашњења конкурсне документације
ПИТАЊЕ БР. 2
Pitanje 1: Molimo vas da objavite procenjenu vrednost za partiju 3.
Iako po Zakonu niste dužni da objavite ovu informaciju, smatramo da je ona od velikog
značaja za ponuđače prilikom pripremanja ponude odnosno izvođenja kalkulacije koja
treba da pokaže da li je ekonomski isplativo učestvovati u postupku. Na taj način, vrši se
ušteda u pogledu vremena i troškova oko pripreme i kontrole ponude.“
ОДГОВОР БР. 2
Поштовани,
У складу са чланом 61. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.

ПИТАЊЕ БР. 3
Poštovani,
Vezano za javnu nabavku JNMV broj D01-2020- nabavka kancelarijskog I školskog nameštaja postavljamo
Vam sledeće pitanje_
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1, U obrascu broj 8 na strani 64 od 151 u koloni 4 napisali ste da se upisuje cena po jedinici bez PDV-a, a u
koloni 5 da se upiše cena po jedinici sa PDV-om , mislimo da je greška I da u koloni 5 treba da piše ukupna
cena bez PDV-a jer ste napisali da je 5= 3x4,
Molimo Vas da ispravite obrazac.“
ПИТАЊЕ БР. 4
„Poštovani,
Vezano za javnu nabavku JNMV broj D01-2020- nabavka kancelarijskog I školskog nameštaja
postavljamo Vam sledeće pitanje_
1.
Na strani 117 u obrascu ponude za Partije 2 – gotov nameštaj, napisali ste rok isporule
metalnih arhivskih ormanam, a treba da piše gotov nameštaj.
Izvinte što Vam opet pišem, ali to je u cilju da se podnesu ispravne ponude
Srdačan pozdrav.“
ОДГОВОР БР. 3 и 4.
Уз захвалност потенцијалном понуђачу на уоченим техничким грешкама у Конкурсној
документацији, обавештавамо Вас да се примедбе уважавају.
У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама наручилац ће извршити измену
Конкурсне документације и истовремено продужити рок за подношење понуда - до уторка,
20.10.2020. године до 11 сати.
* Овај одговор, 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
Page 2 of 2

