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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Дана 04. априла 2016. године заинтересовано лице у поступку јавне набавке бр. 

0122-4/16 – Услуге штампања, поставило је питање: 

На страни 5 Конкурсне документације у одељку 4.2. под тачком 2 код додатних 

услова стоји да понуђач треба да поседује аутоматску машину за израду тврдих корица. 

Пошто су све књиге за које тражите услуге штампе у брош повезу, молим вас да 

одговорите зашто је горе наведени услов неопходан. 

Такође и услов за аутоматско сечење показне траке које нема у Техничкој 

спецификацији, а и да се налази то се не одражава на квалитет сечења те као и претходни 

услов спада у дискриминаторски. 

 

Одговор: Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације тако што ће: 

1. на страни 5 Конкурсне документације у одељку 4.2 под тачком 2 избрисати 

додатне  услове  под  а) аутоматску  машину  за  израду  корица  у  тврдом  повезу  и  под  

г) аутоматску машину за сечење показне траке. 

2. на страни 16 Конкурсне документације у Обрасцу изјаве о испуњавању услова од 

стране понуђача у поступку ЈНМВ бр. 0122-4/16 код неопходног техничког капацитета 

бришу се тачке: 

а) аутоматска машина за израду корица у тврдом повезу 

г) аутоматску машину за сечење показне траке 

 

Истовремено Наручилац врши исправку техничких грешака: 

- на страни 21 Конкурсне документације тако што у табели под редним бројем 1. треба да 

стоји Библиографија књига у Војводини, свеска за 2014. годину, а под редним бројем 2. 

Годишњак Библиотеке Матице српске за 2015. годину 

- на страни 22 Конкурсне документације испод табеле треба да стоји:  

Укупна цена јавне набавке (1+2+3+4) без ПДВ-а  _________________ 

Укупна цена јавне набавке (1+2+3+4) са ПДВ-ом _________________ 

 

Рок за подношење понуда се продужава за 1 дан тако да понуђачи могу доставити понуде 

до 12. априла 2016. године до 9,00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 12. априла 

2016. године у 9,30 часова у Библиотеци Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад, у 

канцеларији помоћника управника за правне и опште послове. 

 

                                                             Комисија за јавну набавку Библиотеке Матице српске: 

 

                                                                                1. Милена Мирић, с.р. 

                                                                                2. Мирослав Алексић, с.р. 

                                                                                3. Новка Шокица Шуваковић, с.р. 


