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КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА КЊИГА
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вам доставља

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

ПИТАЊЕ БР. 5

„Postovani,
Molimo pojasnjenje za obrazac br. 1. Izjava ponudjaca
Ciji maticni broj treba upisati, odgovornog lica ili firme?
Ciji registarski broj treba upisati?
Obrazac br. 5. Izjava
Da li distributeri strane strucne literature treba da popune ovaj obrazac?
Zahvaljujemo na pojasnjenju.“

ОДГОВОР БР. 5
Код Обрасца бр. 1 Изјава понуђача - потребно је испод потписа овлашћеног лица,
унети матични број и број личне карте овлашћеног лица.
Подаци о понуђачу као правном лицу уносе се у Образац бр. 7 на 44. страни
Конкурсне документације.
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да
од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.

У складу са тим потенцијални понуђач је дужан да попуни, потпише и печатира
Образац бр. 5 у Конкурсној документацији.

НАПОМЕНА: Потенцијални понуђачи треба да обрате пажњу на члан 63. став 2. Закона о
јавним набавкама: „Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана
пре истека рока за подношење понуде.“
Факултет као наручилац, је и поред чињенице да су питања од потенцијалних
понуђача стизала 4 или 3 дана пре истека рока за подношење понуда, настојао да изађе у
сусрет свим потенцијалним понуђачима и разјасни Конкурсну документацију како би
понуђачи могли да припреме благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде.
Уз захвалност на разумевању за сугестију, срдачан поздрав.
С поштовањем,
Комисија за јавне набавке
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Татјана Пауновић, с.р.

Доставити и објавити:
- потенцијалном понуђачу
- на интернет страници Наручиоца
- на интернет страници Управе за јавне набавке

