РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
Редни број јавне набавке: Д04-2016
Дел. број: 207/9-01
Датум: 24.06.2016. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА КЊИГА ЗА
ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ

вам доставља

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

ПИТАЊЕ БР. 1

„Kako smo zainteresovani za ucesce na tenderu za nabavku knjiga za biblioteku Filozofskog fakulteta
u Nisu, potrebna nam je informacija da li je moguce poslati ponudu samo za jednu partiju (konkretno –
za partiju 2) ili je obavezno da ponuda obuhvata obe partije.“

ОДГОВОР БР. 1
Поштовани, можете поднети понуду само за једну партију (партија бр. 1 или партија
бр. 2.) или за обе партије.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПИТАЊЕ БР. 2
„Postovani,
Javljamo vam se u vezi sa gore navedenom JN, za koju je potrebno da vas upoznamo, da su odredjeni
zaslovi rasprodati I da se mogu nabaviti iskljucivo preko posrednika. Samim tim I cene su visoke za
par primeraka koji su jedino raspolozivi.
3. Precis de pragmatique / Georges-Elia Sarfati. Nathan Universite, 2002. ISBN-10: 2091910589
ISBN-13: 978-2091910581

Ova knjiga je rasprodata I moze se nabaviti jedino koriscen primerak, kao nov:
https://www.amazon.co.uk/gp/offerlisting/2091910589/ref=tmm_pap_used_olp_sr?ie=UTF8&condition=used&qid=1466685155&sr=1-1
10. La locution entre lexique, syntaxe et pragmatique / Pierre Lafon. Klincksieck, 2000. ISBN-10:
2252031174 ISBN-13: 978-2252031179
Ova knjiga je rasprodata I moze se nabaviti jedino koriscen primerak, kao nov:
https://www.amazon.fr/gp/offerlisting/2252031174/ref=tmm_pap_used_olp_sr?ie=UTF8&condition=used&qid=1466685307&sr=8-1

24. La phrase complexe: Les subordinations / D. Leeman. De BoeckDuculot, 2002. ISBN-10:
2801113174 ISBN-13: 978-2801113172
Ova knjiga je rasprodata I moze se nabaviti jedino koriscen primerak, kao nov:
https://www.amazon.co.uk/phrase-complexe-subordinations-DanielleLeeman/dp/2801113174/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1466685639&sr=11&keywords=9782801113172
33. Introduction a l’intertextualite / Nathalie Piegay-Gros. Dunod, Collection Lettres Sup., 2003.
ISBN-10: 210002812X ISBN-13: 978-2100028122
Ova knjiga je rasprodata I moze se nabaviti jedino koriscen primerak:
https://www.amazon.co.uk/Introduction-%C3%A0-lintertextualit%C3%A9-Nathalie-Pi%C3%A9gayGros/dp/210002812X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1466685701&sr=11&keywords=9782100028122
Unapred zahvaljujemo na odgovoru.“

ОДГОВОР БР. 2
Комисија за јавне набавке је прихватила сугестију потенцијалног понуђача и донела
одлуку да се наведени наслови скину са списка тражених књига, полазећи од чињенице да је
реч о коришћеним примерцима и уважавајући начело економичности јавне набавке (члан 9.
став 2. Закона о јавним набавкама).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 01.07.2016. године до 11 сати.
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