Заведено под бројем 04-32832 од 12.04.2019.године
ПРЕДМЕТ:
ПИТАЊА
И
ОДГОВОРИ
ВЕЗАНИ
ЗА
КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЈНМВ 22/2019 МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАКОВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, БЕОГРАД
Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број 68/2015), у вези ЈНМВ 22/2019, МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАКОВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ БЕОГРАД пристигао је
благовремено, Захтев за појашњење конкурсне документације од стране
заинтересованог понуђача:
ПОНУЂАЧ:
,, На страни 4. конкурсне документације у делу Спецификација материјала за
паковање навели сте следеће:
Редни
број
1.

Назив добра

Ширина траженог
добра
Смеђи крафт за 92cmX126cm
паковање 70 гр или
80 гр

Количине

Питање број 1.
Ставка под редним бројем 1,,Смеђи крафт за паковање 70 гр или 80 гр“ није
прецизно описана
-шта тачно подразумевате под смеђи крафт за паковање?
Да ли је у питању папир, пластика или неки други м атеријал?
Питање број 2.
Ставка под редним бројем1. ,,Смеђи крафт за паковање 70 гр или 80 гр“ није
прецизно описана
-због чега Наручилац захтева ограничену димензију 92X 126 cm када се тражена
ставка може наћи у различитим димензијама?
Да линаручилац прихвата и друге димензије и које су то димензије?
Питање број 3.
Ставка под редним бројем 1. ,,Смеђи крафт за паковање 70 гр или 80 гр“ није
прецизно описана.
-због чега Наручилац захтева смеђу боју Када се може понудити и у другимбојама?
Да ли Наручилац захтева смеђу боју када се може понудити и у другим бојама?
Да ли Наручилац прихвата-тражи искључиво смеђубоју или се може понудити и
друга боја?
Дали материјал којисе нуди може садржати неке облике (коцке, кругови и
слично)?
Питаље број 4.
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Ставка под редним бројем 1 ,,Смеђи крафт за паковање 70 гр или 80 гр“ није
прецизно описана
-која се дебљина (грамажа) папира тражи у траженом обрасцу?
Питање број 5.
Ставка под редним бројем 1,,Смеђи крафтр 70 гр или 80 гр“ није прецизно
описана-пошто се нигде из конкурсне документације не види КОЈЕ НСУ
КОЛИЧИНЕ ТРАЖЕНЕ.
Молимо Вас да нам одговорите на питање које су количине под редним бројем 1.?
Завршен навод

ОДГОВОР
У складу са чланом 63, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 68/2015), достављамо разјашњење:
Додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку:
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА : МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАКОВАЊЕ, ЗА ПОТТРЕБЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЈАВНА НАБАВКА бр.ЈНМВ 22/2019
Одговор број 1.
У питању је папир.
Одговор број 2.
Димензија од 92 х 126 цм су оне које одговарају потребама Наручиоца.
Одговор број 3.
Потребно је да буде искључиво „смеђи крафт папир за паковање“ због квалитета и да не
садржи било какве облике (коцке, кругове и слично).
Одговор број 4.
Тражи се 70gr или 80gr потуно је свеједно, због квалитета.
Одговор број 5.
Количине нису наведене зато што се као што је наведено у конкурсној документацији, у
напомени на страни.5 уговор закључује на 12 месеци, тако да ће количина која је
потребна Наручоцу бити поручивана сукцесивно према потребама Наручиоца

С поштовањем,
ЈП ,,Завод за уџбенике“ Београд
Комисија за јавне набавке
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