УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Број: 366/6
Датум: 18.05.2016.
Господара Вучића бр.50

ПИТАЊЕ:
Везано за ЈНМВ бр.03/2016 као средство финансијског обезбеђења приликом потписивања уговора а
најкасније 7 дана по потписивању тражите достављање банкарске гаранције као гаранцију добог
извршења посла на 10% вредности без обрачунатог ПДВ-а.
Добијање банкарске гаранције изискује додатне не мале трошкове,а како је и регистрована меница
сигурна финансијска гаранција,а нема додатних трошкова, молимо вас да размотрите могућност да за
добро извршење посла може да се да или банкарска гаранција или регистрована меница и менично
овлашћење. Остављањем ове могућности лишит ћете нас беспотребног трошка, а имаћете
задовољавајућу гаранцију за добро извршење посла.
ОДГОВОР:
Наручилац је у конкурсној документацији предвидео банкарску гаранцију као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла која се доставља у року од 7 дана од дана закључења уговора.
То представља услов наручиоца који понуђач мора испунити како његова понуда не би имала битне
недостатке.

ПИТАЊЕ:
ХП Ласер Јет 5---на који сте Ласер Јет мислили 5п/6п или 5л/6л

ОДГОВОР:
ХП Ласер Јет 5п/6п

ПИТАЊЕ:
Селотејп средњи-----На коју димензију селотејпа мислите

ОДГОВОР:
Селотејп средњи 15/33

ПИТАЊЕ:
Спајалице велике----На коју величину спајалице мислите на бр.3, бр.5

ОДГОВОР:
Спајалице велике - 50мм

ПИТАЊЕ:
Коверте самолепљиве са траком мале-----Да ли мислите на 2 америкен без прозора 11x23цм или
мислите на коверте Б6ББ писмо самолепљива.

ОДГОВОР:
Коверте самолепљиве са траком мале Б6 120X180 мм самолепљива.

ПИТАЊЕ:
У Вашој конкурсној документацији за ЈНМВ бр.03/2016 у свим табелама нема где да се упишу
јединичне цене како би се одредила укупна цена на основу количина које сте ставили у
документацији.
Само има поље за укупну цену и цену са ПДВ-ом. Молимо да исправите табеле како би понуда
била са свим елементима.
ОДГОВОР:
При одлучивању најповољније понуде узима се у обзир само укупна понуђена цена за сваку од
партија, тако да није потребно спецификовати појединачне цене артикала у оквиру поједине партије.
ПИТАЊЕ:

КОД ПАРТИЈЕ 3 СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ, КОЈИ ЈЕ ФОРМАТ ПАПИРА И ШТАМПА, У КОЛИКО БОЈА
ШТАМПА, СА ЈЕДНЕ СТРАНЕ ИЛИ ОБОСТРАНО?

ОДГОВОР:
Семестрални лист је формата А4, једнобојан (црна) и двострано штампан.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Александар Пашко

