
 

Дел.бр. 56 

Датум: 06.01.2015. 

Страна 1 од 2          

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – oтворени 

поступак – потрошни материјал и прибора за васпитно образовни рад , бр. ЈН 14-12 

Дана 06.01.2015.године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. 14-12  у коме се 

наводи следеће: 

“1.У обавештењу о продужењу рока за ЈН стоји да рок за подношење понуда 14.01.2015 до 

10h , а грешком сте вероватно у наставку текста написали да ће јавно отварање понуда 

бити 12.01.2015 у 11h, па вас молимо да имате у виду и ову техничку грешку. 

ПАРТИЈА I 

2. Спецификација је у потпуности усаглашена у погледу описа , количина и јединица мера, 

једина грешка, надамо се штампарска , је код артикала под редним бројевима: 

Ставка рбр 51- Селотејп 15/33- стоји цм 

Ставка рбр 52- Селотејп 48/66- стоји м 

Уобичајено је да се не пишу дужине исказане на овај начин, већ само бројне ознаке. 

 

ПАРТИЈА II 

 

3.Ставка р.бр. 16 - Четкица напрстак - дали сте опис за сет 1/9, а наведена јединица мере 

је КОМ. У одговору сте дали тачан опис да се ради о сету. 

4.Ставка р.бр. 23 - Маказе дечије - У одговорима сте дали да се ради о дужини целих     

маказа - 13.5цм - а у објављеној спецификацији стоји да је дужина сечива 13.5цм 

5.Ставка р.бр. 24 - Штафелај дечији дрвени са таблом - И даље у одговору стоји да се 

може дати или једнострани или двострани штафелај. По закону о ЈН, понуда са 

варијантама није могућа , зато би требало да се определите да ли хоћете једнострани или 

двострани штафелај.  

6.Ставка р.бр. 25 - Маказе велике - У одговорима сте дали да се ради о дужини целих  

маказа - 20цм - а у објављеној спецификацији стоји да је дужина стоји да је дужина сечива 

20цм. 

7.Ставка р.бр. 28 - Декоративни бушач 1/4 - дали сте опис за сет 1/4, а наведена јединица 

мере у спецификацији је КОМ. 

8.Ставка р. бр. 29 - Сунђерасти ваљак - У опису сте навели да је димензија дршке 6цм 

што је битан део за рад. Надамо се да се димензија ипак односи на димензију радног дела 

ваљка - сунђера . Уколико се пак мислило на ширину дршке , бојимо се да је та ширина 

превелика за превелика за дечију руку. 



9.Ставка р.бр. 35 - Патроне за ел. пиштољ - У ранијим одговорима стајало је да се ради о 

комаду 1/1 и да паковање није битно , а за сада стоји стари опис у новој спецификацији - 

паковани су по 20ком?”  

 

10.Такође вас молимо да у делу тендерске документације који се односи на достављање 

узорака избришете из обавезних узорака ставку бр. 37 из Партије II, јер се она више не 

појављује у спецификацији зато што је била поновљена.  

 

Наручилац даје следећи одговор: 

1. Ради се о штампарској грешци.  

С обзиром да ће се рок за отварање понуда поново продужити , обавештење о 

продужењу рока ће бити објављено на сајту ПУ 11.април и порталу Управе за јавне 

набавке. 

2. Партија 1-ред. број 51 и 52 : Ради се о штампарској грешци. У ставкама под ред бр. 

51 и 52 у опису,поред ознака селотејпа , не треба да стоје јединице за дужину. 

3. Партија 2 – ред. број 16 : Ради се о сету. 

4. Партија 2- ред. број 23 : Димензија наведена у опису се односи на дужину целих 

маказа. 

5. Партија 2- ред. број 24: У питању је једностарни штафелај. 

6. Партија 2- ред. број 25 : Димензија наведена у опису  се односи на дужину целих 

маказа. 

7. Партија 2- ред. број 28 : Ради се о сету. 

8. Партија 2- ред. број 29 : Ширина cca 6 цм се односи на димензију сунђерастог 

ваљка. 

9. Партија 2- ред. број 35: С обзиром да патроне тражимо комадно, није важно како ће 

бити упаковане.У опису ставке под ред. бр. 35 треба да стоји само: Патроне за ел. 

пиштољ за вруће лепљење 1/1. 

10. Не треба да се достави узорак за ставку под ред. бр. 37 из Партије 2 , пошто је 

ставка под ред. бројем 37 из Партије 2 избрисана из спецификације понуде и 

обрасца структуре цене ( радило се о поновљеној ставци 1).  

  Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.                                                                

                                                                                              Комисија за јавну набаву 


