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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА И ПОЈАШЊЕЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: Административна опрема, ЈН број 203/17 
  
 
Овим путем достављамо Вам – измену и појашњење у поступку јавне набавке мале вредности 
вредности добара: Административна опрема, ЈН број 203/17 (у складу са чланом 63. Закона о 
јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку. 
 
ПИТАЊЕ  1 :  Молим за појашњења за ЈН број 203/17: за партију 4: 
ТРажили сте бар код „Zebra MT2000 Series“у питању је цела серија бар кодова, молим детаљнију 
техничку спецификају како би могли да вам понудимо добро које одговара вашим захтевима 
 
 
ОДГОВОР  1 – ПОЈАШЊЕЊЕ: Неопходно је да читач задовољава карактеристике које су 
наведене за серију читача  ZEBRA MT2000.  У обзир долазе сви модели који су из поменуте серије.  
Неопходан услов је да има bluetooth конекцију и то за удаљености до 90 метара. 
 
 
 
ПИТАЊЕ  2 за партију 5: на страни  9 стоји да тражите два пројектора, један модел 4 комада, други 
модел 3 комада, 
на страни 29 у табели где се уноси цена стаоји само једна ставке пројектора – 4 комада. 
Молим појашњење колико вам треба пројектора 
 
ОДГОВОР  2 – ИЗМЕНА:  врши се исправка и мења се страна 29. Конкурсне документације тако 
што се у образац понуде на страни 29  додаје још једна ставка а све у складу са техничком 
спецификацијом на страни  9 конкурсне документације. 
 
Измењену страну 29 достављамо у прилогу овог дописа. Понуђачи су у обавези да понуду  за 
партију 5. доставе на измењеној страни конкурсне документације која се налази у приологу. 
 
 
 
       КОМИСИЈА У ПОЕТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
 
 
 



Опис предмета набавке: Административна опрема- Партија 5. Пројектори 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ   
 

А) __________________________________________  динара без износа ПДВ-а 
(словима:________________________________________________________________) и 
Б) __________________________________________ динара са износом ПДВ-а 

(словима:_______________________________________________________________). 
 
- критеријум за избор: најнижа понуђена цена; 
- вредност уговора: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке,. 
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава 
која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години; 
- важност уговора: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања 
или важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи. 
- фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања Уговора; 
- начин плаћања: у року од 45 дана од дана фактурисања, а по испоруци, извршеном 
квантитативном пријему добара и пријему рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, 
број 119/12); 
- место испоруке: Београд, магацин МУП-а, Милорада Јовановића бр. 7; 
- рок и динамика. испоруке: ____ дана од дана закључења уговора (максимално 30 дана од дана 
закључења уговора. Испорука се врши у целости.   
- рок важења понуде:  Минимум 60 дана од дана отварања понуде. 
_____ дана од дана отварања понуде (Попуњава понуђач који нуди дужи рок важења понуде од 60 
дана од дана отварања понуде);  
 
- _________________ % (унети висину процента који ће поверити подизвођачу); 
- _________________ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача). 

 
Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. 
Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 
 
 
Место и датум                       Понуђач                         

 _______________, ___. ___. 2017. год.                            ______________________________                            
     (потпис и печат овлашћеног лица) 

 
 
 

страна 2 од 2 
     

Р. 
бр. Назив 

Оквирне 
количине 

 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1. Пројектор 4 комада     
2. Пројектор ЛЕД 3 комада     

 УКУПНО:    


