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Република Србија 

Први основни суд у Београду 
                  Су IV22-10-5/2019 

Дана, 16.05.2019.године 
Београд, Булевар Николе Тесле 42а 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ  ПОНУЂАЧИМА 

 
Који су преузели Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности 
набавка добара - канцеларијски материјал број 01/19, за потребе Првог основног суда 
у Београду. Дана 14.05.2019. године и 15.05.2019. године потенцијални Понуђачи су 
путем електронске поште упутили следећа питања за објашњења: 
 
Питање број 1: 
Поштовани, 
молим одобрење за следећу ставку ЈНМВ 01/19 - редни број 8-Боја за франк машину-
поменути артикал тражите као узорак, како је артикал јако редак на тржишту, самим 
тим што је специфичан, само један увозник је у Србији. Тренутно је боја недоступна, 
први наредни увоз је предвиђен за почетак јуна 2019. Стога Вас молим да поменути 
артикал не ставите као тражени узорак. 
 
Објашњење: 
„Комисија је заузела став да су потенцијални Понуђачи који желе да учествују у 
подношењу понуда обавезни да доставе све захтеване узорке по ставкама из 
техничке спецификације Конкурсне документације, па и за ставку број 8. боја за 
франк машину. Наведена боја користи се за отпремање судских писама путем поште 
из суда, из тог разлога узорак је неопходан како би Наручилац био сигуран да ће 
изабрани Понуђач моћи у континуитету да испуни захтеве Наручиоца у вези са 
испоруком боје за франк машину, јер би свако кашњење у испоруци или немогућност 
испоруке од стране Понуђача обуставило рад суда у погледу испоруке судских 
пошиљки“. 
 
Питање број 2: 
Поштовани, 
У обрасцу техничка спецификација артикал под редним бројем 8, тражите узорак 
боје за франк машину од 100 мл. Да ли је прихватљива понуда уколико се достави 
мање паковање односно 4 паковања од 25 мл или 2 паковања од 50 мл? 
 
Објашњење: 
„Комисија је заузела став да су потенцијални Понуђачи у обавези да уз понуду 
доставе узорак једног паковања од 100 мл за ставку број 8. боја за франк машину, 
црвена”.                                                                      

                                                 Комисија за јавну набавку мале вредности  број 01/19 


