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Појашњење конкурсне документације број 1 

Дана 24.05.2017. године потенцијални понуђачи, путем е-mail-a, доставили су комисији за 

поступак јавне набавке дописе за захтевом за додатним појашњењем и информацијом за јавну 

набавку добара – канцеларијски материјал ЈНМВ 02/17: 

А. Захтев за појашњење конкурсне документације од потенцијалног понуђача од 

24.05.2017. 

„   „ Obјasnjenja „- Za Javnu nabavku 02/17- Nabavke dobara kancelarijskog matеrijala „ 

DOPIS 

Stavke 27- Lepak za papir-250 gr.- Drvofix- 
Lepak Drvoflx se proizvodi od 200 gr.a iii 500 gr.a. Ranije se prolzvodilo 250 gr.a.  
Molimo precizirajte da li Vani treba od 200 gr.a lli 500 gr.a? 
 
Stavka 51- Spajalice za akta-vece- 
Da li podrazumevate za vecu spajalicu, velicine 50 mm? 
 
Stavka 62- Fascikla PVC za registratore- debIja- 
Od koliko Vam mikrona treba fascikla? Od 40, 50, 60 ili 80 mikrona?  
Molimo Vas da precizirate  tacno?“ 
 

 

Одговор Комисије за јавну набавку на захтев А. 

 

Ставка под редним бројем 27. – Лепак за папир, 250 гр Дрвофикс или одговарајуће 

Други основни суд у Београду је до сада употребљавао већа паковања лепка за папир (који се користио 

и за друге порозне  материјале: дрво, картон, плуту, текстил,...). Произвођачи поменутог паковања лепка 

од 250 гр. су углавном били „Дрвофикс“, ,,Лабакол“ и други произвођачи. Комисија за набавку је става 

да понуђачи  који учествују у поступку јавне набавке, треба да понуде Другом основном суду у 

Београду паковање лепка за папир од 200 гр или од 250 гр. било ког произвођача (зато је и наведено 

„или одговарајуће“). 

 

Ставка под редним бројем 51. – Спајалице за акта, веће, 1/100 

Под већим спајалицама за акта подразумевамо спајалице величине минимум 50 мм.  

 

Ставка под редним бројем 62. – Фасцикла ПВЦ за регистратор-провидна, 11 рупа, дебља или 

одговарајуће, УЗОРАК 

Други основни суд у Београду је до сада имао негативна искуства са набавкама фасцикли ПВЦ. Пракса 

је  показала да су понуђачи слали најтање фасцикле које су се већ после прве употребе цепале и кидале, 

што је стварало још већи проблем запосленима приликом сортирања и паковања предмета по 

регистраторима. Упркос томе што су прецизирани микрони фасцикли, достављане су неодговарајуће 

ПВЦ фасцикле. Из тог разлога је апострофирано да фасцикла буде дебља, односно од дебље пластике за 

ту врсту фасцикли. 

На основу исказаних потреба запослених радника суда Комисија за јавну набавку је става да фасцикла 

треба да буде провидна и јака, формата А4, 80 микрона. 
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Б. Захтев за појашњење и измену конкурсне документације од потенцијалног понуђача 

од 24.05.2017. 

„PREDMET : Pojašnjenja za JN br. 02/17 – kancelarijski materijal 

Poštovani, 

Molimo Vas da nam dostavite pojšnjenje za sledeće stavke  

 

R.br. 27. – „Lepak za papir 250gr, Drvofiks ili odgovarajuće“ – Pomenuti lepak „Drvofiks“ koji se navodi u  

tehničkoj specifikaciji namenjen je za lepljenje drvenih materijala, a ne za papir kako je napisano u tekstu. 

Stoga Vas molimo da nam dostavite pojašnjenje da li Vam je potreban lepak za papir ,koji se inače ne 

proizvodi u traženoj gramaturi od 250gr., Ili lepak za drvo? 

R.br. 62. – „Fascikla PVC za registrator – providna, 11 rupa, deblja ili odgovarajuće“ – Termin 

„odgovarajuće“ ili „ekvivalentno“ upotrebljava se kada se u tekstu navede određeni brend traženog artikla. S 

obzirom da kod pomenute stavke nije naveden brend, već samo karakteristika „deblja“, molimo Vas da nam 

obrazložite šta podrazumevate pod navedenim pojmovima, odnosno koja je zahtevana debljina tj. Mikronaža 

tražene folije, kako bismo mogli dostaviti validan uzorak i bili konkurenti!? 

Unapred hvala!“ 

 

В. Захтев за појашњење и измену конкурсне документације од потенцијалног понуђача од 

25.05.2017. године. 

„Poštovani 

27. 
Лепак  за папир, 250 гр, Дрвофикс  или 

одговарајуће 
комад 2.000 

 

Lepak drvofix je u pakovanju od 200 gr, ne postoji pakovanje od 250 gr, i to je lepak za drvo, a Vi tražite 
lepak za papir DRVOFIX.„ 

 

 

Одговор Комисије за јавну набавку на захтев Б. и В. 

 

Појашњења на наведена питања дата су  у одговору Комисије за јавну набавку, у захтеву од понуђача 

А., обзиром да се односе на истe ставке понуде из конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку  


