Број : 04-5831 од 18.09.2013.

ПРЕДМЕТ: Допуна конкурсне документације
Одговор на захтев за додатнe информације и појашњења у вези
са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности
добра: наставна средства обликована у 4 партије у складу са
конкурсном документацијом. Јавна набавка број ЈНМВ 08/2013.

I
Сходно члану 63, став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број
124/2012) вршимо измену и допуну конкурсне документације, како следи:

-

-

Партија 1.
страна 6. цртеж други, пише: ,,PVC кутија са поклопцем“. Треба да пише
,, кутија са поклопцем, од провидног полистирола- гласкара“
страна 6. цртеж други, пише: ,,урађене од провидног PVC, дебљине зида 2мм“.
Треба да стоји ,, урађене од провидног полистирола – гласкара, дебљине зида
2мм.“
Партија 2.
страна 8. цртеж други пише: ,,1 прозирна пластична кутија са поклопцем
димензија 100x100x100mm“ . Додаје се: израђена од провидног полистиролагласкара.

-

страна 8., цртеж тећи, пише: ,,14 пластичних куглица пречника 32mm са
отворима пречника 5mm“. Додаје се: израђених од полистирола у бојиполистирол KG.

-

страна 8., цртеж трећи, пише: ,,19 пластичних куглица пречника 20mm са
отворима пречника 5mm“. Додаје се: изређених од полистирола у бојиполистирол KG.

-

страна 8., цртеж трећи, пише: ,, 22 беле пластичне куглице пречника 11mm са
отвором пречника 5mm“. Додаје се: израђених од полистирола у бојиполистирол KG.

II
Сходно члану 63, став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број
124/2012) примљен је захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације:
1. Захтев- питање за Партију 3. Руска рачунаљка
Da li ram ruske računaljke može biti oblika i dimenzija kao kod računaljki koje je
Zavod kupovao zadnjih desetak godina ?
Crtež računaljke u tenderskoj dokumentaciji se bitno razlikuje od računaljke koju
Zavod sada poseduje.
Oдговор
Техничкае карактеристике, одељaк III конкурсне документације је једина
валидна инструкција за израду наставних средстава који су предмет јавннабавке.
Конкурсном документацијом није предвиђено доставњање узорака од стране ЈП Завод
за уџбенике потенцијалним понуђачима. Конурсном документацијом није предвиђено
да понуђачи са понудама достављају узорке.
Конкурсном документацијом предвиђено је напоменом за све 4 партије:
„Свим заинтересованим лицима која имају намеру да учествују у поступку јавне
набавке омогућено је да изврше увид и разгледање узорка на адреси наручиоца ЈП
Завод за уџбенике, Обилићев венац 5. Београ, I спрат канцеларија број 9.“
а у циљу омогућавања свим потенцијалним понуђачима, поштујући основна начела
јавних набавки: једнакости понуђача и обезбеђења конкурентности да се упознају
са добрима која су предмет набавке, а која морају бити понуђена у складу са техничким
карактеристикама и цртежима на које дају своју сагласност.
Допуна конкурсне документације и одговор објављени су на Порталу управе за јавне
набавке дана 18.09.2013. године, на интернет страници ЈП Завода уџбенике и
прослеђени на електронске адресе доступне са Портала управе за јавне набавке у делу
преузете конкурсне документације ЈП Завода за уџбенике.
ЈП Завод за уџбенике
Комисија за јавне набавке

