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Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 

 
www.oktobar.co.rs   e mail: info@oktobar.rs

  
Број: 01-01-20/2017-8 

29.06.2017. године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 у поступку јавне набавке добра – Набавка канцеларијског материјала за потребе ЈКП „Други 

октобар“ Вршац 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-20/2017 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у 

поступку јавне набавке: Набавка канцеларијског материјала, ред. Бр. ЈН: 01-01-20/2017 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано  лице у поступку јавне набавке: Набавка канцеларијског материјала, ред. Бр. ЈН: 01-01-

20/2017, дана 26.06.2017., обратило се  Наручиоцу, електронскком поштом са захтевом за појашњењем у 

вези са припремањем понуде. Захтев је  заведен  код Наручиоца под  бројем: 01-01-20/2017-6 од 26.06.2017. 

Истог дана, изван радног времена Наручиоца  исто заинтересовано лице обратило се са још једним захтевом 

за појашњењем у вези са припремањем понуде, који захтев је Наручилац завео следећег радног дана, 

27.06.2017. године под бројем: 01-01-20/2017-7. 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА: 

 

Питање број 1: 

у кпнкурснпј дпкументацији ЈН.бр.01-01-20/2017 за набавку канцеларијскпг материјала пп 
партијама 
1. У техничкпј спецификацији за партију 4-канцеларијска галантерија стр.8/40 кап и у прилпгу 
пбразац ппнуде са структпрпм цене за исту партију 4-канцеларијска галантерија за артикал ппд 
ред.бр.8 - Спајалице мале, 26мм,хрпмиране, мин.100 кпмада у кутији у кплпни за кпличину уписан 
је децималан брпј 1,6, штп ствара нејаснпћу п кпјпј се кпличини ради. Истп такп, и за артикал ппд 
ред.бр.29 - Хемијска плпвка, телп двпделнп, пластичнп, са металнпм клипспм, улпжак-класичан са 
таоим врхпм, пакпваое 1/50 у картпнскпј кутији, бпја плава, за кпличину уписан је децималан 
брпј 2,2 штп такпдје је нејаснп п кпјпј секпличини ради. 
2. У техничкпј спецификацији кап и у прилпгу пбразац ппнуде са структурпм цене у свим партијама 
за пдредјене артикле у ппису тражите пакпваое пд 100 кпмада, или пакпваоа 1/12; 1/50; 1/20; 
1/24 итд. дпк у кплпни за јединачна мера кпличине за неке стпји (пак) а за неке (кпм), примера 
ради у партији 4 за артикле ппд ред.бр.68; 69; 70; 71 итд у ппису је 1/100 и у јединачнпј мери за 
кпличину стпји (пак) 
штп се ппдразумева да тражите цену за пакпваое, дпк за артикле у партији 4 за артикле ппд 
ред.бр.49; 50; 51; 52; 53 итд у ппису тражите пакпваое 1/10 а у кплпни за јединачнпј мери стпји 
(кпм), штп такпдје ствара нејаснпћу да ли желите цену пп пакпваоу или кпмаднп, штп ће дпвести 
да акп је цена у пакпваоу премашити финансијски прпцеоена вреднпст јавне набавке 
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Одговор Наручиоца на Питање број 1: 
 
Наручилац даје следеће појашњење:  
Услед  грешке настале приликом уноса података, количине за предметне ставке уместо ЦЕЛИМ 
бројем (  нпр. 2, 6, 10, 500, 1600 и сл.), исказане су  децималним.  
 
За добра  код којих је јединица мере паковање, за  која је  у  опису у Техничкој спецификацији 
конкурсне документације  и опису у Прилогу 1  Конкурсне документације наведено паковање, 
јединица мере је ПАКОВАЊЕ по којој Понуђач даје цену. 
 
У вези са наведеним, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације (у свим 
њеним Поглављима на коју се предметна измена односи) и објавиће Пречишћени текст , у 
којем ће све извршене измене бити видно обележене. 
 
 
Питање број 2: 
 

„У кпнкурснпј дпкументацији ЈН.бр.01-01-20/2017 за канцеларијски материјал у техничкпј 

спецификацији на страни 12/40 кап и прилпгу  пбрасце ппнуде са структпрпм цене у пдељку 

партија 5-ппслпвне коиге, налепнице за артикле ппд ред.бр.9;10 и 11 ппнавља се артикал: 

Свеска А4 тврди ппвез, мин.100 листа пластифицирана кприца, једна бпја, прпшиверана, с тим штп 

самп за артикал ппд ред.бр.9 у ппису тражите ситни карп, дпк за артикле ппд ред.бр.10 и 11 у 

ппису стпји самп (кпцка), ппштп сте већ кпд артикла ппд ред.бр.9 тражитли ситни карп, артикал 10 

и 11 се ппдударају и дуплирају јер није пзначенп п каквпј се кпцки ради (ситни или виспки карп), а 

какп трећа врста кпцке не ппстпји дплази дп недпумице кпји је тачан назив за артикле ппд 

ред.бр.10 и 11 из партије 5.” 

Одговор Наручиоца на Питање број 2: 
 
У  Партији 5, под редним бројем 10 уместо: 
„ Свеска А4, тврди повез, мин. 100 листа, коцка, пластифицирана корица, једна боја, прошивена“ 
 
треба да стоји 
 
„ Свеска А4, тврди повез, мин. 100 листа, ВИСОКИ КАРО, пластифицирана корица, једна боја, 
прошивена“ 
 
У  Партији 5, под редним бројем 11 уместо: 
„ Свеска А4, тврди повез, мин. 100 листа, коцка, пластифицирана корица, једна боја, прошивена“ 
 
треба да стоји 
 
„ Свеска А4, тврди повез, мин. 100 листа, НА ЛИНИЈЕ, пластифицирана корица, једна боја, 
прошивена“ 
 
У вези са наведеним, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације (у свим 
њеним Поглављима на коју се предметна измена односи) и објавиће Пречишћени текст , у 
којем ће све извршене измене бити видно обележене. 
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Будући да се измена конкурусне докуметације врши 8 или мање дана пре истека за подношење 
понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 
 
Нови рок за подношење понуда је до 05.07.2017. до 12,00 часова, без обзира на начин слања. 
Отварање понуда ће се одржати 05.07.у 12,30 часова. 
 
Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца дана 29.06. 2017. године. 

 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


