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Јавна набавка мале вредности број 8/2017 
 

 

 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 8/2017 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације 

 

I - Дана 31.05.2017. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским 

путем, од стране једног понуђача, захтев за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку 

мале вредности број 8/2017: набавка услуге штампе и коричења, следеће садржине:  

 

Питање: 

 

“Поштовани,  

 

као заинтересовани понуђач за ЈН мале вредности број 8/2017., партија III - коричење, молим вас за 

детаљно објашњење следећег: 

 

1. Зашто се у конкурсној документацији ИЗРИЧИТО тражи одређена стручна спрема запослених 

радника? 

 

2. Зашто се у конкурсној документацији ИЗРИЧИТО траже одређене карактеристике графичких 

машина када нема нити један специфичан захтев у погледу тражене робе?   

Ово се нарочито односи на партију III - Коричење. 

 

Дуго се бавимо књиговезачким послом, па одговорно тврдимо да овакви услови АПСОЛУТНО 

нису потребни (макар за Партију III) и да оваква тендерска документација фаворизује одређеног 

понуђача, те вас молимо да извршите измену исте. 

 

С поштовањем,”. 

 

 

Одговор: 

 

 Комисија за јавну набавку налази да је примедба понуђача основана и из тог разлога врши 

измену конкурсне документације тако што укида услов кадровског и техничког капацитета. 

 Комисија посебно наглашава да овај поступак није подељен у партије. 

 Заинтересовани понуђач Одељак III Обрасца структуре цене одређује као партију III, што је 

погрешно. 

 



Наручилац у складу са Законом врши измену Конкурсне документације. 

 

С обзиром да је наручилац изменио конкурсну документацију у року мањем од 8 дана пре 

истека рока за подношење понуда, наручилац продужава рок за подношење понуда. Нови рок за 

подношење понуда по овој јавној набавци је 12.06.2017. године до 10:00 часова. 

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда се објављује у складу са Законом.  

 

Конкурсна документација са назнаком „Измењена верзија – 02.06.2017“ објављује се у 

складу са Законом. Понуђачи су дужни да припреме понуду у складу са овом верзијом. 

Уколико не припреме понуду у складу са овом верзијом, њихова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

 

  

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    

 Славица Брђовић с.р. 


