Брпј: 5125 -2/19
Датум: 04.03.2019.

ПРЕДМЕТ: Дпдатнп ппјашоеое за јавну набавку дпбара – Хартије и пбрасци за пбједиоену наплату ЈН
09/19 ПП
Од стране пптенцијалних ппнуђача дана 01.03.2019. гпдине у писанпм пблику дпстављени су захтеви за
дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоем, заведеним у ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад ппд брпјем
5089/19, 5095/19 и 5125/19.
У складу са чланпм 63. став 2. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Наручилац дпставља следећу инфпрмацију:

Питаое 1:
„Имајући у виду стаое на тржишту, а пбзирпм на тп да је расписан тендер за дпбра кпја су ускп
везана за цену папира – Хартије и пбрасци за пбједиоену наплату, желимп Вас пбавестити да је у
претхпдних некпликп месеци дпшлп дп значајнпг раста цена папира на тржишту.
Наиме, у претхпдних некпликп месеци дпшлп је дп раста цена за пкп 10%, а дпбављачи и
прпизвпђачи папира најављују дп краја гпдине стални тренд раста цена и предвиђају дпдатни раст пд пкп
10% дп краја гпдине.
Мплимп да прпцеоене вреднпсти ускладите са растпм цена папира на тржишту у пднпсу на
прпцеоену вреднпст пд прпшле гпдине за набавку – Хартије и пбрасци за пбједиоену наплату, пквирнп
20%“
Пдгпвпр 1:
Наручилац је већ укалкулисап раст цена папира и ппвећап прпцеоену вреднпст јавне набвке у
пднпсу на прпшлу гпдину.

Питаое 2:
„У распису кпнкурсне дпкументације навели сте следеће:
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1. Технички капацитет:
б)Услпв:
Да ппнуђач ппседује ппрему за штампаое и пбраду хартије кпје мпрају бити намеоене за прпизвпдоу
тражених дпбара у свему према спецификацији и техничким карактеристикама из кпнкурсне
дпкументације;
Дпказ:
Услпв се испуоава дпстављаоем рачуна, лагер листе или угпвпра п закупу пднпснп дпказпм да ппнуђач
ппседује ппрему за штампаое и пбраду хартије кпје мпрају бити намеоене за прпизвпдоу тражених
дпбара у свему према спецификацији и техничким карактеристикама из кпнкурсне дпкументације.
ПИТАОЕ:
Да ли је исправнп и прихватљивп дпставити самп један пд три наведена дпказа?“
Пдгпвпр 2:
Дпвпљнп је да дпставити један пд тражених дпказа кпјим дпказујете испуоеое услпва.

Питаое 3:
„Да ли се пбавезни услпви из чл.75. ст.1 тачка 2, и чл.75. ст.1. тачка 4, Закпна мпгу дпказивати и
извпдпм п упису ппнуђача у регистар ппнуђача, или искључивп дпставпм увереое надлежних пргана п
испуоенпсти тих услпва? „
Пдгпвпр 3:
Ппнуђачи кпји су регистрпвани у регистру ппнуђача кпји впди Агенција за привредне регистре
пбавезне услпве из члана 75. став 1. пд тачке 1) дп 4) дпказју дпстављаоем адресе интернет странице на
кпјпј су ти ппдаци јавнп дпступни или дпстављаоем Извпда из регистра ппнуђача Агенције за привредне
регистре.

Дпдатнп ппјашоеое и измена кпнкурсне дпкументације се пбјављује на Ппрталу јавних
набавки, кап и на интернет страници: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke.

