Комисија за јавну набавку мале вредности - Набавка рачунарске и канцеларијске опреме
за потребе реализације пројекта „Нове идеје за нове послове – ИдејаЛаб“ обликована у
две партије, ЈНМВ број 410-42/17, образована решењем број 410-42-2/17 oд 23.06.2017.
године, у року предвиђеним чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС" бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), припремила је дана 06.07.2017. године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка рачунарске и канцеларијске опреме
за потребе реализације пројекта „Нове идеје за нове послове – ИдејаЛаб“ обликована у
две партије, ЈНМВ број 410-42/17

Дана 6. јула 2017. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу са захтевом за
појашњење конкурсне документације у делу који се односи на Поглавље 6. Образац
понуде за партију 2, табела под тачком 6. Понуђена цена, у предметном поступку јавне
набавке ЈНМВ број 410-42/17 следеће садржине:
"Поштовани,
Потенцијални понуђачи смо у поступку ЈНМВ бр. 410-42/2017 - набавка рачунара и
рачунарске опреме за потребе реализације пројекта Нове идеје за нове послове.
Питање - за партију 2 захтевате фотоапарат - на страни 8 техничке карактеристике и страна
39 спецификација, међутим у обрасцу понуде, страна 40, нисте предвидели.
Да ли наручујете фотоапарат или не?
Молимо извршите исправку и продужите рок доставе понуда."

Имајући у виду наведени захтев, Комисија за јавну набавку, сходно члану 63. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), даје следећи:

ОДГОВОР

У Поглављу 6. Образац понуде за партију 2, табела под тачком 6. Понуђена цена, на
страни 40 конкурсне документације, дошло је до техничке грешке при чему је
изостављено поље за структуру понуђене цене за фотоапарат.
Набавка фотоапарата комада 1, је предвиђена предметном конкурсном документацијом
(страна 8, 10, 39 и 48 конкурсне документације) и фотоапарат мора бити предмет понуде.
У складу с наведеним и с примедбом заинтересованог лица које је поставило питање,
мења се табела под тачком 6. Понуђена цена на страни 40, у Поглављу 6. Образац
понуде за партију 2, тако што се у табелу додаје поље/ред за структуру цене за
фотоапарат.
Истовремено се продужава рок за достављање понуда са 07.07.2017. године на
14.07.2017. године до 12 часова.

