Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Сектор за материјално-финансијске послове
Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове

Број: 404-02-41/2013-12/6
Датум: 13. децембар 2013. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности
- куповина канцеларијског материјала редни број 21/2013
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 11.
децембра 2013. године у 9:00 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
Закон о јавним набавкама својим Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова,
у
Поглављу
II
ОБАВЕЗНИ
ЕЛЕМЕНТИ
КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, Тачка 1. Обавезни елементи конкурсне документације у
отвореном поступку, члан 2. предвиђа да конкурсна документација обавезно
садржи спецификацију добара са, између осталог и количинама. Како
документација не садржи процењене количине, молимо појашњење за одступање
од законом дефинисане обавезе.
1. Одговор Комисије:
Обавезни елементи конкурсне документације у поступку јавне набавке мале
вредности су предвиђени чланом 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова («Сл. Гласник РС», број 29/13).
Наручилац је предвидео у делу 6. конкурсне документације, под тачком 6.1
Образац понуде са техничком спецификацијом за партију 1 – тонери за штампаче и
копир апарате, да понуђач понуди јединичну цену за сваки од тражених артикала и
као количину за сваки од артикала, навео 1 ком. из разлога што није у могућности
да предвиди укупну количину тражених артикала.

У делу 5. конкурсне документације, под тачком 5.8 Захтеви у погледу начина
плаћања, испоруке и гарантног рока, наручилац је за Партију 1 навео да ће плаћање
уговорене цене бити вршено на рачун добављача сукцесивно у року од 15 дана од
дана сваке испоруке наручиоцу и пријема предрачуна и отпремнице. Такође је
наведено да ће Наручилац по потреби, сукцесивно, наручивати одређену количину
тонера.
У члану 4. став 1. Модела уговора је предвиђено да ће купац уговорену цену
плаћати по јединичним ценама из понуде Продавца, сукцесивно у року од 15 дана
од дана уредне испоруке тражене количине предметних добара и испостављања
рачуна, отпремнице и записника о квантитативно-квалитативном пријему
предметних добара, на рачун Продавца. У ставу 4. истог члана Модела уговора је
предвиђено да по исплати укупне уговорне цене на начин одређен овим уговором,
престају све финансијске обавезе Купца према Продавцу по основу и у вези са
Уговором.
Наручилац је за предметну јавну набавку определио процењену вредност која ће
бити и уговорена вредност, а чијим утрошком, како је у Моделу уговора наведено,
уговор престајке да важи.
Комисија за јавну набавку
Јелена Кулић, слижбеник за јавне набавке, дипл. правник, члан
Владимир Винш, дипломирани правник - заменик
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан
Жељка Дрчелић, правник - заменик
Бранко Кузмановић, ссс, члан
Дамир Алихоџић, струковни инжењер – заменик
доставити:
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

