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05.06.2014. године
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке:
Tонери, рибони, inк-јеt кертриџи, факс филмови за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1101/14-68
Дана 03.06.2014. године, Захтевом 08/3 број 404-1-54/14-15 од 03.06.2014. године,
заинтересовано лице обратило се за појашњењем у поступку јавне набавке тонера, рибона, inк-јеt
кертриџа, факс филмова за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-101/14-68, сходно члану 63.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:
Питање бр. 1:
„У партији 1, артикал под ставком ставка 26 више се не производи. Молимо вас за даље
упутство за припрему понуде.“
.
Одговор на питање бр. 1:
Наручилац врши измену конкурсне документације и прилога бр.2 – Дистрибутивна листа, тако
што брише ставку 26. у партији 1.
Питања бр. 2 и 3:
2. „за све партије, образац структуре цене није у складу са упутством за попуњавање истог.
Молимо вас да то ускладите.“
3. „такође, у обрасцу струкуре цене за све партије, у колони 5, претпостављамо да је дошло
до техничке грешке, с обзиром да се укупна цена без пдв-а добија множењем јединичне цене без пдва са количином. У складу са тим молимо вас да измените образац структуре цене.
Одговор на питања бр. 2 и 3:
У обрасцу структуре цене, број 5.1 – 5.7, и упутству како да се попуни, за све партије,
начињена је техничка грешка. Наручилац врши измену обрасца структуре цене, број 5.1 – 5.7, и
упутства како да се попуни, за све партије.
Питање бр. 4:
„С обзиром да се тражи укупна цена без пдв-а и укупна цена са пдв-ом претпостављамо да је
количине потребно преузети из обрасца понуде, па вас молимо да то потврдите.“
Одговор на питање бр. 4:
Количине је потребно преузети из обрасца понуде.
Питање бр. 5:
„Да ли сте за испоруке на подручју Косова и Метохије у могућности да извршите процедуре
увозног царињења?“
Одговор на питање бр. 5:
Будући да је место испоруке седиште организационе јединице наручиоца, понуђач сноси
трошкове транспорта и царине како је и предвиђено на страни 14/94 тачка 3. – цена у понуди и тачка
5. – место испоруке КД.
У складу са наведеним изменама Наручилац је објавио пречишћен текст конкурсне
документације и прилога бр. 2 – Дистрибутивна листа, на Порталу Управе за јавне набавке и
интернет страници РФЗО.
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