УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Чика Љубина 18-20
Број: 529/1-5
Датум: 18.03.2016. год.

ПИТАЊЕ
Vezano za JNMV br.1/2016 Nabavka Kancelarijskog materijala
Stavke br.16 i br 18su Vam iste stavke pošto sa ALONZOM znači da ima
perforaciju sa rupicama za registrator .Da li Vam trebaju pod obe pozicije
ista fascikla ili Vam pod pozicijom
br.16 treba fascikla "U" Džep bez ALONZE-perforacija,rupice
br. 17 treba "L" fascikla sa rupiscama sa strane ili bez
ALONZE.-perforacija -rupice
Molimo Vas da precizno odgovorite.
Stavka br.60 Nalepnica za laser ink jet i fotokopi NICEDAY ili
odgovarajuće,---Na koju ste dimenziju mislili.
74,77----da li se može ponuditi čaša za olovke i kutija za papir
mrežasta-metalna u sivoj i crnoj boji.

ОДГОВОР
Наручилац је дана 18.03.2016. године изменио конкурсну документацију у
складу са наведеним питањима, поред тога, извршио је измену на страни 13 од 33
конкурсне документације, тачка 17. Две или више понуда са истом понуђеном ценом,
поглавља V Упутство понуђачима како да сачине понуду и померио је рок за достављање
понуда за 23.03.2016. године у 12,00 часова.
У вези са наведеним питањима измењене су ставке 16, 17, 18, 60, 74, 76 и 77
и додата је нова ставка 122. спецификације у обрасцу понуде конкурсне документације и
извршена је измена на страни 13 од 33 конкурсне документације у следећем и то:
1.
-

Ставка 16.
Фасцикле (Фолије) ПВЦ «U» 80 микрона, јасно назначена дебљина на
паковању, пакет 1/100;

2.
Ставка 17.
- Фасцикле (Фолије) ПВЦ «L» 80 микрона, јасно назначена дебљина на паковању,
пакет 1/100;

3.
Ставка 18.
- Фасцикле (Фолије) ПВЦ «U» профил са алонзом 80 микрона, са 11 рупа, јасно
назначена дебљина на паковању, пакет 1/100;
4. Ставка 60.
- 60 Налепнице за ласер инк-јет и фотокопир 1/100 38x21mm (NICEDAY или
одговарајуће);
5.
-

Ставка 74.
Чаша за оловке, мрежаста метална или пластична(MAS или одговарајуће);

6.
-

Ставка 76
Кутија за спајалице, мрежаста метална или пластична (MAS или
одговарајуће);

7.
-

Ставка 77
Кутија за папир, 96x96мм,
одговарајуће) и

мрежаста метална или пластична (MAS или

8.
Ставка 122.
- Налепнице за ласер инк-јет и фотокопир 1/100 105x48mm (NICEDAY или
одговарајуће).
9. На страни 13 од 33 конкурсне документације, тачка 17. Две или више понуда са
истом понуђеном ценом, поглавља V Упутство понуђачима како да сачине понуду, уместо:
„Уколико два или више понуђача понуде исти и рок испоруке, као најповољнија биће
изабрана понуда која је прва заведена у архиви Наручиоца.“, стоји „Уколико два или више
понуђача понуде исти и рок испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок
плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и
то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.“
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

