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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези конкурсне документације за поступак јавне набавке мале
вредности – Набавка канцеларијског материјала за потребе Комисија – Секретаријат 
за пољопривреду, село и рурални развој,  Бр. XI-13-404-226/2017

Наручилац  је  дана  14.11.2017.  године,  путем електронске  поште  примио  захтев  за
додатним појашњењем везано за конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности –
Набавка канцеларијског материјала за потребе Комисија – Секретаријат за пољопривреду, село и рурални
развој,  Бр. XI-13-404-226/2017, који гласи:

1.“ Да ли желите да наручите коверте са повратницом које сте навели у тендерској документацији на 
страни 5/44 и 6/44 односно коверте који се избацују из употребе ?

2. Коверта Б6 плави са повратницом ОУП 16 ( дим. 19цм 
Х 23,5 цм )                                           

КОМАД 2000

Oд 01.06.2017 применом закона о општем и управном поступку ( службени гласник РС број 18 ) 
пошиљаоци су у обавези да судска писма опреме према инструкцијама односно да постоје нове ознаке  

 S7 ( ЗУП/лично ) за Закон о општем управном поступку ( лично уручење )
 S8 ( ЗУП ) за закон о општем управном поступку

Молимо да нас обавестите да ли да понудимо цене за старе коверте које су доста ниже од нових или ћете
исправити документацију и прилагодити је Вашим стварним потребама.

  2. Да ли је потребан узорак за ставку 19 ради утврђивања траженог и понуђеног квалитета артикла ?
19. Хефталица метална сребрна 24/6 ( за хефтање преко 

25 листова ) високог квалитета мапед,херлиц, или 
одговарајуће                                           

КОМАД 15

  3. Да ли ћете захтевати узорак понуђеног папира са техничким карактеристикама који доказују да је 
папир траженог квалитета односно да испуњава стадарде за белину,влажност,граматуру,... у складу са 
нормама које постоје за квалитет папира А класе ? “

27. Фотокопир папир А4 80гр. прва класа 1/500                     РИС 1300

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама,  даје следећи одговор:

1. Да,  Наручилац остаје при захтевима наведеним у техничкој спецификацији конкурсне документације, 
односно за ставку 2. ( Коверта Б6 плави са повратницом ОУП 16 ( дим. 19цм Х 23,5 цм ), које смо навели у
техничкој спецификацији тендерске документације на страни 5/44 и 6/44.

2. За ставку 19. (Хефталица метална сребрна 24/6 ( за хефтање преко 25 листова ) високог квалитета ма-
пед,херлиц, или одговарајуће), није потребано доставити узорак

3. За папир (Фотокопир папир А4 80гр. прва класа 1/500) није потребно доставити узорак.         
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