ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ПТТ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 16
Број 10/244
Датум: 06.12.2017. године
На основу члана 63.став 3.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), а све у складу са чланом 20. истог Закона Дом ученика средње ПТТ
школе-Београд, ул.Здравка Челара број 16, у својству Наручиоца, дана 06.12.2017.упућује:
ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ
ЈНМВ број Д-08/17 - НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ УЧЕНИКА
Питање заинтересованог лица:
U svojstvu potencijalnog ponuđača u postupku javne nabavke JN D-08/17 želim da vam skrenem
pažnju na nelogičnost Konkursne dokumentacije u delu „elementi kriterijuma na osnovu kojih
će naručilac izvršiti dodelu ugovora kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom
cenom“.
Na strani 15 navodite da će u tom slučaju biti izabrana onog ponuđača koji je ponudio duži rok
plaćanja(prvi rezervni kriterijum).
U obrascu ponude je jasno definisano da je rok plaćanja 45 dana te ponuđači nemaju ni
mogućnost da daju duži rok plaćanja od navedenog u obrascu što obesmišljava vaš prvi
rezervni kriterijum.
U očekivanju da ćete definisati nove rezevne kriterijume pozdravljamo vas.
Одговор:
На страни 21/35 дошло је до техничке грешке у Обрасцу понуде, тачка 5, тако да сада
стоји:
рок плаћања је до 45 дана по пријему фактуре
Имајући у виду горе наведено, није потребно дефинисати нове резервне критеријуме.

Комисија за јавну набавку

Дом ученика средње ПТТ школе Београд, Здравка Челара 16
Јавна набавка мале вредности Д-08/17
5. На основу објављеног позива за подношење понуда у поступку јавне набавке добара
бр. Д-08/17, наручиоца Дом ученика средње ПТТ школе, Београд, Здравка Челара 16,
подносимо:

ПОНУДУ
бр. ______________ од ________________ за јавну набавку добара број Д-08/17, за партију
__________________________________________ (уписати број и назив партије)

Укупна цена без ПДВ-а
(у динарима)
Укупна цена са ПДВ-ом
(у динарима)
Рок плаћања је до 45 дана по пријему фактуре
Рок важења понуде 90 дана
Потпис овлашћеног лица понуђача:
Датум:
____. ____. 2017. године

М.П.
________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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