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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 – отворени
поступак - добра –дидактичка средства и играчке за рализацију васпитно-образовног рада,
редни број ЈН: Д 15-37
Дана 21.01.2016. године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. Д 15-37 :
ПИТАЊА ЈН Д-15-37 ДИДИАТКИЧКА СРЕДСТВА
1.У ОБРАСЦУ 7 који се односи на менично писмо позивате се на ЈН добра –играчке И
спортски реквизити д -15-11 молим да Вас да исправите назив И број јавне набавке?
2.У ОБРАСЦУ 8. Који се односина ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА-такође се позивате на назив И број ЈН 15-11 и ако се
ради о набавци садругим називом И бројем?
3.Удокументацији је тражено да се попуни ОБРАЗАЦ 2-Списак испорученихдобараса
ПДВ-ом,а у даљем тексту потребно је попунити ОБРАЗАЦ 4 каодоказ,међутим у
самојдокументацији ОБРАЗАЦ 4 се односина ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ?
4.У доказима везаним за списак испоручених добара наводите у напомени ”Под добрима
истоврсним предмету набавке сматаће се технолошка опрема и ситан инвентар за кухиње,
вешераје, угоститељске објекте”?? У питању је набавка дидактичких средстава тако да
није јасно које референце су заиста потребне?
ОДГОВОР:
1.У обрасцу 7 који се односи на менично писмо стоји да се позивамо на ЈН добра-играчке
и спортски реквизити Д-15-11 ,овим путем вршимо исправку у којој се позивамо на ЈН
добра-дидактичка средства за реализацију васпитно-образовног рада Д-15-37.
2.У обрасцу 8 који се односи на ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА-такође се позивамо на назив и број ЈН 15-11 ; овим путем вршимо
исправку и позивамо се на Д-15-37-добра- -дидактичка средства за реализацију
васпитно-образовног рада.
3.Уконкурсној документацији на страни бр.8 тачка 5) (Додатни услови из члана 76. ЗЈН) је
тражено да се попуни ОБРАЗАЦ 2 списак испоручених добара са ПДВ-ом, код нас у

документацији је дошло до техничке грешке где наводимо да се попуни ОБРАЗАЦ4 а
треба да стоји ОБРАЗАЦ 2.
4.У докзима везаним за списак испоручених добара у напомени се наводи „Под добрима
истоврсним предмету набавке сматраће се технолошка опрема и ситан инвентар за кухиње
,вешераје,угоститељске објекте и сл .“ Овим путем напомињемо да је цела напомена
остала превидом од претходног текста те овим путем истичемо да је следећи пасус
сувишан и не треба да постоји,на начин да је у измењеној конкурсној докуме нтацији
наведена напомена избрисана

Комисија за јавне набавке:

