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Наручилац:
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Датум: 17.08.2017.
Број: 431-01/17-4

Број: 431-01/17-6
Датум: 21.08.2017. године

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.9/2017

УСЛУГА ШТАМПАЊА ПЛАКАТА ЗА ИЗЛОЖБУ О СПОМЕН ГРОБЉУ

Датум постављања јавног позива и конкурсне
документације на Портал јавних набавки и
интернет страницу Завода
Рок за подношење понуда:
Датум отварања понуда:

август 2017. године

17.08.2017. године
Петак 25.08.2017. године
до 10:00 часова
Петак 25.08.2017. године
у 10:30 часова

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10
Ред. бр. ЈН МВ 1.2.9/2017
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (''Службени гласник РС'' бр. 86/2015), а у вези са Одлуком
о покретању поступка број 431-01/17-1 од 17.08.2017. године (редни број ЈНМВ
1.2.9/2017)
-Комисија за јавну набавку образована Решењем в. д. директора Завода за
заштиту споменика културе Сремска Митровица број 431-01/17-2 од
17.08.2017. године
Припремила је
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга- Штампање плаката за изложбу о Спомен
гробљу
ред. број ЈНМВ 1.2.9/2017
број: 431-01/17-4 од 17.08.2017. године
ПРЕДМЕТ: Одговор на питање за јавну набавку услуга-Штампање
плаката за изложбу о Спомен гробљу, ред. број ЈНМВ 1.2.9/2017
Заинтересовани понуђач поставио је питање број 1
питање број 1
Дана 18.08.2017. године примили смо E-mailom допис којим
заинтересовано лице тражи додатне информације у вези са појашњењем
тендерске документације за тачку 1.2.1. достављање доказа.
Питање гласи: да ли узорак усвојеног графичког решења треба да
буде у електронском облику или у неком другом облику.
Одговори: на питање број 1:
Доказ за додатни услов пословног капацитета траженог у конкурсној
документацији у тачки 1.2.1. - Узорак усвојеног графичког решења може да
се достави у електронском облику или у облику штампаног узорка.
Одогвор на питање у вези конкурсне документације, сходно члану 63. став 3.
Закона о јавним набавкама објављује се на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца: www.zavodsm.rs.
Комисија за јавну набавку
Доставити:
-Порталу јавних набавки;
- интернет страници наручиоца;
-архиви.

