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КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА КЊИГА ЗА
ПОТРЕБЕ БИБЛИОТЕКЕ

вам доставља

одговор на питањe потенцијалног понуђача који је преузео конкурсну документацију у циљу
појашњења конкурсне документације

ПИТАЊЕ БР. 1

„Postovani,
U vezi sa gore navedenom javnom nabavkom obavestavamo Vas da stavka:
7.
Understanding Broadcast Journalism / Katy McDonald, Guy Starkey, Stephen Jukes. – Routledge,
2017. ISBN-10: 1138240990 ISBN-13: 978-1138240995
Se odnosi na knjigu u tvrdom povezu.
Kako je izasla iz stampe ista knjiga u mekom povezu, kataloski br. 9781138241008, koja je znacajno
jeftinija, nase pitanje odnosi se na to, da li zelite da vam ponudimo ovo izdanje u mekom povezu.
Stavke 35 I 36:
Grammaire textuelle du français / Harald WEINRICH. − Didier, 1985. ISBN-10: 2278036815 ISBN13: 978-2278036813
I
Grammaire de l’ancien français. Morphologie – Syntaxe / Gérard, MOIGNET. − Éditions Klincksieck,
Paris, 2002. ISBN-10: 2252033738 ISBN-13: 978-2252033739
Su RASPRODATE I mogu se nabaviti samo korisceni primerci.“

ОДГОВОР БР. 1

Комисија за јавну набавку размотрила је сугестију потенцијалног понуђача и донела
одлуку да прихвати понуду наведеног наслова у меком повезу (Партија бр. 1 – Стране књиге,
редни број 7. - Understanding Broadcast Journalism / Katy McDonald, Guy Starkey, Stephen Jukes. –
Routledge, 2017) уважавајући начело економичности у поступцима јавних набавки (члан 9. став
2. Закона о јавним набавкама).
Ставке под редним бројем 35. и 36. – ове две француске књиге могу да буду и
коришћени примерци јер су то стара издања која се не могу набавити као нова.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАПОМЕНА: У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама
наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације и истовремено продужити
рок за подношење понуда - до 12.12.2017. године до 12 сати.

* Ове измене и допуне чиниће саставни део конкурсне документације.
* Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним
изменама и допунама конкурсне документације, јер ће у супротном иста бити одбијена као
неприхватљива.

С поштовањем,
Комисија за јавне набавке
ПРЕДСЕДНИК
Др Драган Тодоровић, ванредни професор, с.р.

Објавити:
- на сајту Наручиоца
- на сајту Управе за јавне набавке

