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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 25/18 – НАБАВКА ШТАМПАРСКИХ УСЛУГА ЗА 
ПОТРЕБЕ РХМЗ-А, ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ, ТАКО ДА СЕ СВАКА 

ПАРТИЈА МОЖЕ УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО 
 
 

За јавну набавку мале вредности бр. 25/18 – Набавка штампарских услуга за потребе 
РХМЗ-а, обликована у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно, 
постављена су следећа питања понуђача: 

 
 

Питањe 1: 
 
“Pitanje za partije:1,2 
Koje su to pojedine stavke zbog kojih je potrebno izvsiti uvid? Sta je sa ponudjacima koji NISU  
iz Beograda? Niste li u obaveyi da ucinite jednakim sve ponudjace? Da li su ponudjaci koji rade 
za Narucioca u obavezi da izvrse uvid? *st..8/34 
citiramo....НАПОМЕНА:  Због сложености описа појединих ставки предмета штампарских 
услуга,  неопходно је да понуђачи изврше увид у узорке материјала за штампу. Узорци се 
могу видети радним данима у времену од 09 до 14 часова, у просторији Наручиоца – 
канцеларија 221, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд. Понуђачи су у обавези да пре 
доласка, пошаљу писани захтев за увид у узорке на мејл: zoran.nikolic@hidmet.gov.rs, са 
назначеним подацима о лицима која ће вршити увид (име и презиме, адреса пребивалишта, 
бр. личне карте и време доласка)....kraj citata”  
 

 

Одговор 1: 
 
Наручилац je конкурсном документацијом, управо из разлога да би све понуђаче ставио у 
једнаки положај, омогућио да понуђачи изврше увид у узорке. Наиме, због специфичности 
материјала који је предмет јавне набавке, неопходно је (не и обавезно) да понуђачи изврше 
увид у узорке како би могли да дају одговарајућу и прихватљиву понуду у складу са 
захтевом наручиоца (квалитет папира, квалитет и врста специфичности записа, димензије и 
друге информације које су значајне за понуђаче, а које наручилац није могао јасно да 
пропише у конкурсној документацији). 
С тим у вези, наручилац ће омогућити учествовање у јавној набавци и понуђачима који нису 
извршили увид у узорке, али задржава право да, приликом реализације уговора, захтева од 
изабраног понуђача да испоручени предмет јавне набавке буде одговарајући по питању 
квалитета са датим узорцима наручиоца.  
Напомињемо да понуђачи након отварања понуда не могу мењати своју понуду и да ће 
изабрани понуђач сносити одговорност у складу са законским прописима за неизвршавање 
уговорних обавеза.     
 

 
 за Комисију за јавну набавку 
 
  

              Зоран Николић, дипл. мет. 
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