
 

 

 

 

 
 

Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-1380/5a 
Дана: 24.12.2019. године 
 

 
 
На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог Закона 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) именована Комисија Наручиоца 
Установе студентског стандарда Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе 
Милошевића бр. 4 (у даљем тексту: Наручилац) упућује 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 26/2019 

набавкa добaра - набавка противпожарне опреме 
 
 
I. Заинтересовани Понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 23.12.2019. 
године путем е-маила, у 12.19 часова Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације са следећим питањем: 
 
Питање:  
 
"Исправите нас уколико грешимо. Да ли у конкурсној документацији постоји образац - 
Изјава о увиду у објекте у којем ће вршити испорука, монтажа и демонтажа предметних 
добара или Наручилац даје потврду на свом меморандуму приликом обиласка локација? У 
конкурсној документацији нисмо успели да нађемо поменут образац". 
 
Одговор:  
 
У конкурсној документацији не постоји наведени Образац јер се Понуђачима ради припреме 
понуде омогућава да изврше увид у објекте у којем ће вршити испорука, монтажа и 
демонтажа предметних добара уз претходну најаву, што значи да обилазак локације није 
обавезан. Понуђач може да спреми свој образац Изјаве о обиласку локација, који ће му 
својим потписом оверити и овлашћени представник Наручиоца. 
 
 
II. Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
 
 

Рок за подношење понуда је 30.12.2019. године до 08.30 часова. 
 

 
III. Контакт особа: Жељка Вретунић, службеник за јавне набавке, факс. 021/458-926, e-mail: 
javne.nabavke@scns.rs, сваког радног дана од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 14.00 
часова. 
 
IV. Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације.   


