
 

Сагласно члану 63 став 3 Закона о јавним набавкама(``Сл.гласник РС`` бр.124/12) 

Установа Студентски центар``Београд`` објављује: 

 

Додатне информације/појашњења у вези са припремањем понуда у отвореном поступку јавне 

набавке добара:Потрошног материјала,резервних и периферних компоненти за потребе 

одржавања информационог система Установе Студентски центар``Београд``, број набавке  

                                                                    Д-16/13 

 

                                         СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

Поштовани, 

 

У прилогу Вам доставаљамо одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези 

са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке добара:Потрошног 

материјала,резервних и периферних компоненти за потребе одржавања информационог система 

Установе Студентски центар``Београд``у оквиру којег је постављено следеће питање:  

 

Питање: У позиву за подношење понуде у делу средство обезбеђења наведено је да се менично 

овлашћење доставља на обрасцу из конкурсне документације.Молимо вас да потврдите да 

конкурсна документација не садржи модел меничног овлашћења. 

Такође вас молимо да потврдите да потенцијални добављач у моделу уговора само на једном 

месту уноси деловодни број своје понуде и то у преамбули модела уговора, на месту где стоји 

инструкција наручиоца. 

 

Сагласно члану 63 став 3 ЗЈН(Сл. Гласник РС. Бр.124/12) дајемо следећи одговор: 

 

Разматрајући Ваш захтев од 16.01.2014.године за додатним информацијама или појашњењима- 

за јавну набавку добара:Потрошног материјала,резервних и периферних компоненти за потребе 

одржавања информационог система Установе Студентски центар``Београд``, уочили смо да је у 

позиву за подношење понуда у делу средства обезбеђења у ставу један,начињена техничка 

грешка тако што је иза текста ``Наручилац захтева да се уз понуду приложи: 

- једну бланко сопствену меницу и менично овлашћење,``погрешно унет текст `` на обрасцу из 

конкурсне документације``. 

Сагласно наведеном,врши се техничка исправка тако што се брише погрешно унет текст`` на 

обрасцу из конкурсне документације``. 

 

Ова техничка исправка чини саставни део позива за подношење понуда у отвореном 

поступкујавне набавке добара:Потрошног материјала,резервних и периферних компоненти за 

потребе одржавања информационог система Установе Студентски центар``Београд`` број 

набавке Д-16/13. 

 

У моделу уговора, потенцијални добављач само на једном месту уноси деловодни број своје 

понуде и то у преамбули модела уговора, на месту где стоји инструкција наручиоца која 

гласи``(понуђач уписује свој заводни број и датум)``. 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

         

         Дамир Становчић с.р. 

 

 

 

 


