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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке:
Канцеларијски материјал (Папирна конфекција – папир и коверте, обрасци и канцеларијска
галантерија) за потребе организационих јединица РФЗО, број јавне набавке: 404-1-101/17-18
Дана 08.06.2017. године заинтересовано лице се обратило захтевом за додатне информације
или појашњења у вези поступка јавне набавке канцеларијског материјала (Папирна конфекција –
папир и коверте, обрасци и канцеларијска галантерија) за потребе организационих јединица РФЗО,
број јавне набавке: 404-1-101/17-18, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање:
Молимо Вас да нам појасните по горе наведеној јавној набавци партија бр.3 да ли ће испорука
папира бити једнократна узимајући у обзир високе трошкове које имамо у предметној испоруци.
Одговор:
У поглављу 6. - Упутство понуђачима како да сачине понуду, у тачки 23. - Динамика
реализације оквирног споразума/уговора, на страни 19 од 44 КД, наведено је да је динамика
реализације оквирног споразума/уговора сукцесивна, у складу са потребама организационих
јединица Наручиоца.
У поглављу 6. – Упутство понуђачима како да сачине понуду, у тачки 4. - Рок и начин плаћања,
на страни 15 од 44 КД, наведено је да ће се плаћање вршити сукцесивно, након извршене сваке
појединачне испоруке, уплатом на рачун понуђача у року од _______ биће преузето из понуде (мин.30
дана, макс. 90 дана од дана издавања исправног рачуна).
У моделу Оквирног споразума, у тачки 8.1, на страни 36 од 44 КД, наведено је да су испоруке
сукцесивне и да се врше према потребама организационих јединица Наручиоца.
У моделу Уговора, у члану 3., на страни 41 од 44 КД, наведено је да се добављач обавезује да
уговорену количину добара испоручује организационим јединицама Наручиоца, сукцесивно у
количинама и према динамици коју одређује Наручилац/организациона јединица Наручиоца, у року од
___________(макс. 3 дана) од дана пријема писменог захтева, у складу са Дистрибутивном листом
(Прилог 2), која чини саставни део уговора.
Испоруке добара из Партије 3. - Папир вршиће се сукцесивно, у складу са потребама
организационих јединица Наручиоца.
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