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Датум: 17.07.2018. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет услуге, 

Шпедитерске услуге, редни брпј јавне набавке 1.2.45/2018, Наручилац у складу са чланпм 63. 

Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

     Molimo za   dodatne informacije vezano za JN br. 1.2.45/2018   - " Spediterske usluge". U obrascu 1 b 

- SPECIFIKACIJA  - špediterske usluge  ste naveli  pod rednim brojem 3: 

  

    Placanje carinskog računa  iskazamo po jednoj toni robe 

   -   Molimo da preciznije definisete ovu uslugu - u smislu sta se trazi   od špeditera 

      da li se misli na  troskove platnog prometa ( transakciju pladanja ) prilikom placanja carinskog racuna  

Upravi carina (Pr. Ako koristimo nasu bankarsku garanciju , Uprava carina ispostavlja carinski Racun          

(carina + PDV) na nas, mi ga placamo direktno, a Vama prefakturisemo  taj iznos i u prilogu dostavljamo 

kopiju   carinskog računa) 

    - ako ste mislili   na racun Uorave carina, onda je to efektivan trošak i ne moze biti definisan kao usluga 

 

Одгпвпри: 

     Накпн дпдатнпг сагледаваоа кпнкурсне дпкументације, кпмисија за предметну јавну набавку је 

устанпвила да је трећа ппзиција у табели вишак и самим тим меоа кпнкурсну дпкументацију такп 

штп се на странама 4 и 22 меоа табела у пбрасцима техничке спецификације и пбрасца 

спецификације 1-б. 
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     Ппнуђачи мпрају да прилагпде свпје ппнуде изменама у кпнкурснпј дпкументацији. Ппнуде 

кпје буду садржале старе, неважеће пбрасце техничке спецификације и пбрасца спецификације 

1-б пре измене и дппуне кпнкурсне дпкументације, биће прпглашене непдгпварајућим и 

неприхватљивим.  

     Будући да се кпнкурсна дпкументација меоа на више пд 8 дана дп истека рпка за 

ппднпшеое ппнуда, НЕЋЕ бити вршенп прпдужеое рпка за ппднпшеое и птвараое ппнуда и 

пстаје кап и дп сад - 26.07.2018. гпдине у 11:00, пднпснп 11:30 часпва. 

 

 

                                                                              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.2.45/2018 


