УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Тиршива 10, Београд

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке ,
набавка добара – „Канцеларијски материјал, по партијама“, број набавке В-27/2014,
објављен на порталу Управе за јавне набавке дана 15.12.2014. године, на интернет
страници наручиоца: www.tirsova.rs и у Службеном гласнику Републике Србије. У складу
са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013) и одредбама
Конкурсне документације достављамо вам одговоре на питања и захваљујемо се на
питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо
свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу
документације, и то:
ПИТАЊЕ БР.1:
„Поштовани, молимо вас да за јавну набавку број 27/2014, партија 1. позиција број 33,
Образац – требовање намирница, појасните да ли се ради о блоковима А3 формата на
хартији NCR, повез; перфорисано и шивено у количини 150 блока по 100 листова?
Унапред захваљујемо“
ОДГОВОР БР.1:
ДА.
Наручилац подсећа сва заинтересована лица да је конкурсном документацијом

предвиђено да се штампани материјал из партије 1 за ставке од бр. 17 до бр.
56 израђује на основу прегледа узорака код Наручиоца. Понуђачи који
подносе понуду за партију 1 у обавези су да код наручиоца изврше преглед
предметних узорака (из наведених ставки), о чему ће им наручилац издати
потврду. У противном, њихова понуда ће бити оцењена као неприхватљива.
ПИТАЊЕ БР. 2:
„Молимо вас да нам потврдите да се менично овлашћење за озбиљност понуде доставља на
обрасцу из конкурсне документације –образац број 5, односно да није потребно исти
доставити на меморандуму понуђача?“
ОДГОВОР БР. 2:
ДА, менично овлашћење доставља се на Обрасцу број 5, односно исто није потребно
доставити на меморандуму понуђача.
ПИТАЊЕ БР.3:
„Молимо вас да нам потврдите да се у првом пасусу меничног овлашћења за озбиљност
понуде, на другој празној црти уписује број јавне набавке („...... да предату меницу може
попунити на износ од 3% (три посто) од укупне вредности понуде јавне набавке
__________, што износи ...“)“

ОДГОВОР БР.3:
ДА.
ПИТАЊЕ БР.4:
„Молимо вас да нам потврдите да сертификате који се достављају за партију 9, за ставку 1,
није потребно да поседује понуђач, већ да исти требају бити издати од стране произвођача
папира.“
ОДГОВОР БР.4:
ДА.
Одговори ће бити објављени на Порталу Управе за јавне набавке, portal.ujn.gov.rs као и на
интернет адреси Наручиоца www.vet.tirsova.rs и сва заинтересована лица могу их
преузети електронским путем.
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