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ПРЕДМЕТ: Одговор на питањe у  отвореном поступку  јавне набавке  добара: 

Потрошни материјал за машине за персонализацију и ковертирање картичних идентификационих 

докумената за потребе Министарства унутрашњих послова 

ЈН број  319/17 
 
  
 
 
На основу упућеног захтева, сходно члану  63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), достављамо вам тражено 
појашњење на следеће питање: 

 

 

ПИТАЊЕ бр.6:  
 

У конкурсној документацији јавне набавке бр. 319/17, у Партији 1.  укључене су заједно 3  ставке:  
специјални папир за паковање идентификационих док умената ( А4 стандард са предштампом по 
захтеву купца, Хидалам или одговарајући, количина од 650.000 комада)  папир за штампу А4 , 
тежине 100 г/м2 у количини од 700.000 комада, као и тежине 80 г/м2 у количини од 600.000 комада. 
Обзиром да су ставке 2. и 3. папири стандардних техничких карактеристика, које може да испоручи 
велики број потенцијалних добављача папира, сматрамо да се ограничава конкуренција тиме што су 
у истој партији укључени специјални папир (Хидалам или одговарајући, који није предмет 
пословања већине добављача папира и  за који је потребно доставити и узорке) и ови стандардни 
папири за штампу. Молим Вас да се размотри да се прва ставка и ставке два и три раздвоје у две 
одвојене партије, како би се омогућило учествовање свим потенцијалним добављачима папира, као 
и добијање најконкурентније понуде. 

 

На страни 18. конкурсне документације је наведено: 

· Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до .01.2018. године, 
до 10:00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 
је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

 



Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.  

 

држаће се .01.2018. године у 13.00 часова, у радним просторијама 
Наручиоца, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 104.  

Молим Вас за прецизно навођење  датума за пријем и отварање понуда! 

На страни 30. конкурсне документације, у спецификацији и под редним бројем 2. и под редним 
бројем  3. је наведено „Папир за штампу тежине 100 г/м2 ( Хидалам или одговарајући). Да ли је у 
питању техничка грешка и које су карактеристике тражених папира ( да ли се за све три ставке 
очекује да буду од наведеног произвођача и шта значи  одговарајућег? 

 

ОДГОВОР бр.6: 

 

Уважавајући Ваш захтев обавештавамо Вас да ћемо у циљу обезбеђења веће конкуренције Партију 1 
раздвојити у две партије  тако да ће  специјални папир за паковање идентификационих Хидалам 
или одговарајући бити у Партији 1, док ће Партија 2 бити  папир за штампу А4 , тежине 100 г/м2 у 
и 80 г/м2 у количини.  

У вези са напред наведеним обавештавамо Вас да ће бити извршена измена Конкурсне 
документација која ће бити објављена на Порталу јавних набавки, сајту МУП-а и Службеног 
гласника. 

Рок за достављање и отварање понуда због измена конкурсне документације биће продужен у 
измењеној конкурсној документацији, у вези са чим ће истовремено бити обајвљено обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда. 

На страни 30 у табели  под редним бројем 2. и 3. не треба да стоји Хyдалам или одговарајући што ће 
бити кориговано у измењеној конкурсној документацији, која ће бити објављена на сајту МУП-
а,Службеног гласника и Порталу јавних набавки. 

 
Комисија за јавну набавку 

 
 


