РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
Редни број јавне набавке: Д04-2016
Дел. број: 207/14-01
Датум: 28.06.2016. 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. 3
„Poštovani,
Vezano za JNMV br. D04-2016. od 21.6.2016.
Skrećemo vam pažnju da se naslovi sa konkursne dokumentacije, Partija II-Domaće knjige, pod
rednim brojevima: 30, 32, 33, tj. naslovi:
30. Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskihodnosa / [uredniciAleksandarPavlović...Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju: Beton, 2015. ISBN 978-86-82417-86-6 ком 1
32. Siromaštvo, ruralnost, rod: istraživanje funkcionisanja sistema socijalne zaštite u ruralnim
oblastima Srbije / uredile Sanja Milutinović Bojanić, Jelena Ćeriman, Verica Pavić Zentner. - Beograd:
Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2016. ISBN
978-86-82417-96-5 ком 1
33. Rodno vaspitanje i obrazovanje: (ne)mogući dijalog / uredile Jelena Ćeriman i Sanja Milutinović
Bojanić. - Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju: Institut za filozofiju i društvenu
teoriju, Univerziteta u Beogradu, 2016. ISBN 978-86-82417-95-8 ком 1
Ne prodaju, te niko ne može konkurisati za navedene naslove, i samim tim bi ih trebalo skinuti sa
konkursne dokumentacije.
Navedeni naslovi će moći da se obezbede kao poklon za fond biblioteke.“

ОДГОВОР БР. 3
Комисија за јавну набавку је након извршене провере уважила примедбе
потенцијалног понуђача и наведене наслове скинула са списка тражених књига.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПИТАЊЕ БР. 4
„U
cilju
da
što
uspešnije
odgovorimo
na
vaš
zahtev,obraćamoVamseuvezisapojedinimstavkamanavedenimukonkursnojdokumentaciji.MolimVasob
ratitepažnjunaprimedbekojesmoizneliiukolikopostojimogućnostizmenitekonkursnudokumentaciju.
Stavka 18. La linguistique cognitive / sous la direction de Catherine Fuch. Ophrys, 2004.ISBN-10:
2708010352 ISBN-13: 978-2708010352 je rasprodata.
Stavka 31.Cambridge Certificate in Advanced Englis 1 for updated exam Self-study Pack: Official
Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations (CAE Practice Tests). CUP,
2008. ISBN-10: 0521714435 ISBN-13: 978-0521714433 dostupno je i novije izdanje pod izdanjem
978-1107654969.“
ОДГОВОР БР. 4
Што се тиче ставке 18. Наручилац има поуздану информацију да се књига може
набавити на тржишту.
Што се тиче ставке 31. Наручиоцу је потребно старије издање књиге.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама наручилац ће
извршити измену и допуну Конкурсне документације (за Партију бр. II) и истовремено
продужити рок за подношење понуда - до 04.07.2016. године до 11 сати.

НАПОМЕНА:
Потенцијални понуђачи треба да обрате пажњу на члан 63. став 2. Закона о јавним
набавкама:
„Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.“
Факултет као наручилац, је и поред чињенице да је питање од потенцијалног
понуђача стигло четири дана пре истека рока за подношење понуда, настојао да изађе у сусрет
свим потенцијалним понуђачима и разјасни Конкурсну документацију како би понуђачи могли
да припреме благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде.
Уз захвалност на разумевању за сугестију, срдачан поздрав.

С поштовањем,
Комисија за јавне набавке
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Татјана Пауновић, с.р.
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