БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 73.
Број: 01-30/31
Датум: 20.01.2017. године
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ШТАМПАРСКИХ УСЛУГА ЈН 16/2016

Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ

ИНФОРМАЦИЈАМА
ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈН-16/2016 ПОТЕНЦИЈАЛНОГ
ПОНУЂАЧА ОД 19.01.2017. ГОДИНЕ
Питање:
Дана 18.01.2017 године, ИИ измене КД дел. бр. 1-30/18 од 18.01.2017 године у делу измене кд на
Порталу управе за јавне набавке изменили сте рок предаје понуда на 25.01.2017.
Питање је :
1. У цему се састоји измена конкурсне документације под наведеном сифром 1347261 објављеном
на Порталу УЈН обзиром да за померање рока предаје понуда постоји типски документ који се у
овом наваци води под сифром 1347280 који сте објавили дана 18.01.2016 под бројем 01-30/19?
Одговор:
Под бројем 01-30/19, од 18.01.2017. године на порталу Управе јавних набавки објављене су II
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КД,број ЈН 16/2016, а у чему се састоје те измене – можете сазнати увидом у
исте.
Питање:
2. Да ли је мозда наруцилац преконтролисао додатне услове и тразене масине које нису у логици
са ставкама јн 16/2016 за партију бр. 2- масина Б2 *неисплативост и прескупе плоце када се
скоро све ради у А формату, биндер * не постоји потреба и сл..Питамо наруциоца које струцно
лице/агенцију - графицког смера је ангазовао при прављењу конкурсне документације када је
овако неструцно/дискриминаторски и ван сваке логике направљављена?
Одговор:
Наручиоц је прихватио одређене предлоге и сугестије појединих потенцијалних понуђача и
ИЗМЕНОМ И ДОПУНОМ КД 16/2016, заведеном под бројем 01-30/8, од 13.01.2016.године преко
портала Управе јавних набавки обавестио све потенцијално заинтересоване понуђаче.
Наручиоц сматра дас је на други део овог питања већ одговорио претходним одговорима
потенцијалним понуђачима.
Питање:
3. Такодје, дана 18.01.2017 године на Порталу управе за јавне набавке, тип документа: Обавестење
о продузењу рока за подносење пријава/понуда, сифра документа :1347280 заводни бр. 0130/19, померате рок у складу са ЗЈН на 25.01.2017 године до 12 цасова. Молимо да исправите,

под наведеном сифром , наведеног обрасца рок за подносење понуда где стоји: 25.02.2017
године!
Одговор :
Наручиоц се извинјава потенцијалним понуђачима због учињене техничке грешке и потврђује
термин наведен у II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КД 16/2016,заведеним под бројем 01-30/18, од
18.01.2017.године: 25.01.2017.године.
Питање:
Подсецамо Наруциоца да је потенцијални Понудјац у обавези да се у слуцају када сматра да су
постављени дискриминисуци услови у смислу додатних услова( за партију бр. 2 ове јавне набавнке) и у
другим примеценим неправилностим везаним за КД, указе Наруциоцу и писменим путем обрати
Управи за јавне набавке а све према препоруци ЕУ у складу са ЗЈН.
Како смо се Вама у висе наврата обрацали поводом додатних услова горе наведене јавне набавке по
партијама, за партију бр. 1 књиге и партију бр.2 обрасци ставили сте идентицне додатне услове сто је
нелогицно и неприхватљиво по изменама ЗЈН од 12.08.2015 године, и како смо вам телефонским путем
17.01.2017 године, не као Понудјац него путем ангазованог слузбеника за јавне набавке сугерисали на
пропусте у раду са Порталом тј. документима у које стављате везано за исту где сте помесли јавну
набавку стампани материјал са јн -ком електрицна енергија, молимо вас да размотрите насе сугестије и
поступите само у складу са измењеним ЗЈН од 12.08.2015 године .
Одговор:
Наручиоц је сагласан и подржава понуђаче да искористе своја права утврђена ЗЈН, и у овом
случају, као и у свим другим што подеразумева и писмено обраћање Управи за јавне набавке.
Наручиоц се још једном извињава свим посетиоцима странице Наручиоца због техничких
пропуста у вези са објавом појединих докумената.

КОМИСИЈА

