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Предмет: Додатна појашњења Конкурсне документације број: 14-Н
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, број
124/2012), у поступку јавне набавке добара - средстава за одржавање хигијене са
услугом испоруке «F-co» магацин у Нишу, за потребе наручиоца, Пореске управе Регионалног Одељења Ниш и његових организационих јединица у отвореном
поступку, која се спроводи у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, по
позиву објављеном на порталу јавних набавки од 26.05.2015.године, потенцијални
понуђач у поступку предметне јавне набавке обратио се - дописом Наручиоцу, дана
17.06.2015. године за давање додатних појашњења конкурсне документације
поставивши следеће питање:
Зашто у обрасцу број 7 - образац структуре понуђене цене са упутством како да
се попуни /страна 36 конкурсне докуметнације/ за артикал под редним бројем 11 уметак за зогер не постоји количина?
Наручилац даје појашњење на напред наведено питање:
Наручилац обавештава потенцијалне понуђаче да је дошло до техничке грешке
односно наручилац је испустио да упише количину за артикал под редним бројем 11уметака за зогер у обрасцу број 7 - образац структуре понуђене цене са упутством како
да се попуни /страна 36 конкурсне документације/.
Количина овог артикла је 60 комада а што се може видети у Прилогу 1списак добара предметне јавне набавке са јединичним ценама и са укупном ценом - без
ПДВ-а, /страна 27 конкурсне документације/, где је за овај артикал наведена количина
од 60 комада.
У прилогу овог појашњења дајемо нови образац 7 конкурсне документације у
коме је уписна количина артикла под редним бројем 11 - уметак за зогер (нова страна
36 конкурсне документације).
Комисија Нару-------Саша Станчић (
Срђан Стевановић
Иван Костадиновић
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Образац бр. 7

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
(навести назив и седиште понуђача)
У складу са чланом 61. ЗЈН (Службени гласник PC број 124/12) као и чланом 2.
и 11. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник PC број
29/2013) достављамо структуру цене за предметну јавну набавку и то:
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Назив артикла
2
Течност за прање суђа 1Jl,
концетрат, „Мер“ или
еквивалент
Течни вим 500 гр.
Сунђер-абразивни,
димензија: ширина 6-7цм,
дужина 9-10цм и дебљина 45цм, „Топ стар“ или
еквивалент
Кесе за смеће запремине 35
литара, дебљина мин. 15
микрона
Течност за прање прозора са
пумпицом
Течни сапун за руке са
глицерином, паковање од 500
мл. са дозером
Сунђер-Трулекс крпа
160х170мм Top Star или
еквивалент (3/1)
WC Sanitar 1/1
Средство за чишћење
ламината 1/1
Магичне крпе од
микрофибера 34х34мм Top
Star или еквивалент
Уметак за зогер
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литар

250

ком.

50

ком.

200

ком.

4000

ком.

40

ком.

900

пак. 3/1

200

ком.

500

ком.

30

ком.

30

ком.

60

Јединична
цена без
ПДВ-а
5

Стопа
ПДВ-а
6

Јединична
цена са
ПДВ-ом
7

Укупна
цена без
ПДВ-а
8

УКУПНО :

Нова страна 36 конкурсне документације за јавну набавку добара број 14-Н

Укупна
цена са
ПДВ-ом
9

