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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Наручилац Градска управа града Сомбора доноси,
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе
Града Сомбора за 2016. годину
ЈН 404-63/2016-IХ
Питање:
1. „у конкурсној документацији за ЈН набавка канцеларијског материјала бр 404-63/2016- IX- навели
сте у додатним условима за учешће у поступку између осталог и да понуђач поседује продајни или
магацински простор на територији Града Сомбора у власништву или под закупом.
Сматрамо да је овај услов дискриминација понуђача који нису са територије Града Сомбора и молим
Вас да ми одговорите да ли ћете овај услов из конкурсне документације обрисати.“
2. „Strana 9/45
Укупна Минимална вредност уговорених столарских радова мора бити већа од 500.000,00 динара без
ПДВ-а.
То није предметна јавна набавка“
Одговор:
1. Градска управа града Сомбора због специфичности посла и недостатка магацина у којем би
лагеровала предметна материјална добра не може дуго да чека на испоруку. Из тих разлога, потреба
Градске управе града Сомбора је да се предметна добра испоручују у што краћем временском року.
Канцеларијски материјал се не може испоручивати брзом поштом јер је потреба Градске управе
града Сомбора да се испоручује сукцесивно по канцеларијама.
2. У конкурсној документацији јавне набавке добара – Набавка канцеларисјког материјала за
потребе Градске управе града Сомбора за 2016. годину, на страни 9/45, дошло је до техничке
грешке.
Наиме, на страни 9/45 стоји да: „Укупна Минимална вредност уговорених столарских радова
мора бити већа од 500.000,00 динара без ПДВ-а.“
Из тих разлога, постојећа страна се мења новом страном 9а/45, са исправљеном техничком
грешком и сада гласи: „Укупна Минимална вредност уговорених предметних послова мора бити
већа од 500.000,00 динара без ПДВ-а.“

Све додатне информације могу се добити од особе за контакт:
Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs

