
На  питања заинтересованог  лица  које  се  односи  на  јавну   набавку добара  у 
поступку јавне набавке мале вредности број  06/14 под називом “Eлектронскe 
картицe и потрошни материјал за персонализацију за потребе Студентског центра 
у Крагујевцу“ наручилац даје следеће одговоре: 
 
 
 
Питање 1:  
Да ли је потребно у оквиру понуде доставити Техничку спецификацију понуђене 
опреме и уколико јесте, да ли иста може бити достављена на енглеском језику? 

Одговор 1:   
Понуду попуњавате у складу са Упутством датим у ставу 1. Прилога 5. 
 
 
Питање 2: 
Да ли је предвиђена сукцесивна или једнократна испорука? 

Одговор 2:  
У складу са чланом 3. став 5. Модела уговора (Прилог 10), динамика испоруке у 
периоду важења уговора, утврђује се према требовању наручиоца, дакле 
сукцесивно. 
 
 
Питање 3: 
Уколико је предвиђена сукцесивна испорука, замолили бисмо Вас да нам 
потврдите да се Наручилац обавезује да поручи сву опрему, односно све количине 
захтеване конкурсном документацијом? 

Одговор 3:  
На основу планова пословања, искустава из претходних година, Планом набавке и 
другим документима, наручилац је урадио спецификацију за набавку у којој су 
дефинисане планиране количине и набавка ће бити реализована до планираних 
количина. Уколико се десе непредвиђене ситуације Наручилац не може да потврди 
да ће поручити комплетне количине дефинисане у захтеву. 

 
Питање 4: 
Који је максимално прихватљив рок испоруке? 

Одговор 4: 
Максимални рок испоруке је дефинисан у измењеном обрасцу Понуде Прилог 6 
конкурсне документације и износи максимално 10 дана. 
 
 
Питање 5: 
У Прилогу 11 Обрасцу структуре цене на страни 31 остављен је простор за 
попуњавање за само једну ставку, а с обзиром на то да је овим поступком јавне 
набавке предвиђена набавка 4 ставке, замолили бисмо Вас да у складу са тим 
измените наведени образац. 
 



Одговор 5: 
У Прилогу 11, у последњој реченици је наведено да у конкретном случају понуђач 
није у обавези да попуњава дат образац структуре понуђене цене, већ 
спецификацију предмета набавке Прилог 3, (где су садржани елементи понуђене 
цене (структура цене) које попуњава понуђач). 
 
 
Питање 6: 
Замолили бисмо Вас да нам потврдите да понуђач не попуњава ништа у Члану 2. 
Модела уговора на страни 28 конкурсне документације, с обзиром на то да 
Понуђач не може знати у тренутку предаје понуде који ће се датуми односити на 
период важења уговора. 
 
Одговор 6:  
У члану 2 Модела уговора Прилог 10 не морате да попуњавате рок важења 
уговора. 
 
 
Питање 7: 
Замолили бисмо Вас да нам појасните, да ли понуђач у Члану 4. Став 3. Модела 
уговора на  страни 28 треба да попуни рок важење понуде или се тај рок прецизира 
приликом потписивања уговора и исти се односи на рок важења уговора? 
 
Одговор 7: 
Рок важења понуде Понуђач дефинише у обрасцу понуде за јавну набавку Прилог 
6 и тај податак уноси у Уговор који ће се потписати са понуђачем у роковима 
прописаним законом. 


