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КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА КЊИГА ЗА
ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ – ЈНМВ БР. Д05-2015

вам доставља

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

ПИТАЊЕ БР. 1

„Poštovani,
Obraćamo Vam se u vezi sa pojedinim stavkama navedenim u konkursnoj dokumentaciji, a u cilju da
najadekvatnije odgovorimo na Vaš zahtev. Molim Vas obratite pažnju na primedbe koje smo izneli I
ukoliko postoji mogućnost izmenite konkursnu dokumentaciju.

I partija – STRANE KNJIGE:
Stavku br. 13. The Dynamics of Mass Communications / Joseph Dominick ponudili smo u novijem
izdanju ISBN: 9789814646369.
Stavku br. 15. Questioning Gender: A Sociological Exploration / Robert Ryle ponudili smo u novijem
izdanju ISBN: 9781452275864.
Stavka br. 27. naslov 'Consecutive Interpreting from English' ISBN 978 1581211030 je rasprodata.
Antikvari je nude polovnu, međutim knjigu prati DVD koji kod polovnih knjiga nedostaje ili je
neispravan. Nabavkom knjige od antikvara nismo u mogućnosti da garantujemo da će sadržati DVD
kao ni da će biti ispravan, niti imamo mogućnost reklamacije i zamene istog.
Stavku br. 28. Qualitative Research & Evaluation Methods / Michael Q. Patton ponudili smo u
novijem izdanju ISBN: 9781412972123.

Stavku br. 32. Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory / John R. Taylor
Patton ponudili smo u novijem izdanju ISBN: 9780199266647.
Stavka br. 39. Žene između pola i roda / Silviana Agacinski ISBN: 9788649504561 je rasprodata.
Stavku br. 45. Grammaire critique du français / M. Wilmet.Bruxelles ponudili smo u novijem izdanju
ISBN: 9782801116104.
Stavka br. 49. Secret des expressions françaises / C. Guillemard je rasprodata.
Stavka br. 52. Interkulturniot priod vo nastavata po francuski jazik / Mira Trajkova je rasprodata.
S poštovanjem“
ОДГОВОР БР. 1
Комисија за јавне набавке је након извршене провере уважила примедбе
потенцијалног понуђача и распродате наслове скинула са списка, а старија издања заменила
новијим издањима.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПИТАЊЕ БР. 2
„Poštovani,
Molimo vas za instrukcije vezano za JN broj:Д05-2015, a vezano za publikaciju po rednim brojem 15
u partiji II:
Izabrana del. Knj. 2/ Ivan Sergejevič Turgenjev.-Sremski Karlovci ; Novi Sad ; Izdavačka knjižarnica
Zorana Stojanovića, 2014.
ISBN 978-86-7543-298-2
Knjiga se prodaje samo u kompletu, tj. zajedno sa knjigom 1, tako da je knjigu 2 nemoguće nabaviti
pojedinačno.“

ОДГОВОР БР. 2
Комисија за јавне набавке је наведени наслов скинула са списка тражених књига.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПИТАЊЕ БР. 3
„Postovani,
Obracamo Vam se u vezi JN br. Д05-2015 sa sledecim pitanjima.

Stavka br. 13.
The Dynamics of Mass Communications / Joseph Dominick. McGraw Hill, 2007.
Koje tacno izdanje zelite:
1.

http://www.amazon.co.uk/Dynamics-Communication-Media-World-DVDROM/dp/0071284265/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1433840916&sr=111&keywords=joseph+dominick%2C+mass+communications

2.

http://www.amazon.co.uk/Dynamics-Mass-Communication-MediaTransition/dp/9814646369/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1433841004&sr=11&keywords=9789814646369
Stavka br. 39
Žene između pola i roda / Silviana Agacinski. - Podgorica : CID, 2014. ISBN 978-86-495-0456-1
Knjiga je definitivno rasprodata. Trebalo bi je skinuti sa liste.

Stavka br. 41
Knjiga naputaka i opasaka / Avicena. – Zagreb : Demetra, 2000. ISBN 953-6093-69-3
Knjiga je definitivno rasprodata. Trebalo bi je skinuti sa liste.“

ОДГОВОР БР. 3
Комисија за јавне набавке је након извршене провере код Питања бр. 1
потенцијалног понуђача, уважила примедбе везано за ставке 13. и 39. и наведене наслове
скинула са списка тражених књига.
Што се тиче ставке 41. Наручилац има поуздану информацију да се књига може
набавити на тржишту.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПИТАЊЕ БР. 4

„Poštovani,
Molimo vas za instrukcije vezano za JN broj:Д05-2015, a vezano za publikaciju po rednim brojem 3 u
partiji II:

Knjiga Laza Kostić : život I Književna dela / Živomir Mladenović. – Beograd : Čigoja štampa, 2015.
ISBN 978-86-531-0127-5
Knjiga je nedobaljiva jer je autorsko izdanje.“

ОДГОВОР БР. 4
Комисија за јавне набавке је наведени наслов скинула са списка тражених књига.

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 16.06.2015. године до 11 сати.

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

Доставити и објавити:
- потенцијалном понуђачу
- на интернет страници Наручиоца
- на интернет страници Управе за јавне набавке

