ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ ПАЗАРУ

DRŽAVNI UNIVERZITET
U NOVOM PAZARU

Број: 4700/13
Датум: 06.11.2013. године

Предмет: Додатна објашњења о обавештења у поступку јавнe набавке број ЈНОП-12/13
На захтев потенцијалног понуђача који је преузео конкурсну документацију дајемо следеће
допунско објашњење:

Питање 1: Начин испоруке по партијама

Начин испоруке по партијама
- Партија 2: Сукцесивно, са дебитним картицама, које се преузимају од добављача
након уплате аванса
Цена, рок и начин плаћања
- Рок и начин плаћања: плаћање се врши у року од __ дана од дана подношења
фактуре, на текући рачун добављача,
Молимо Вас да дефинишете да ли вам више одговара авансно или кредитно плаћање ?
Одговор: Одговара нам авансно плаћање дебитних картица

Питање 2: Питање везано за Члан 6. Модела уговора
„Усклађивање уговорених цена у току важности уговора врши се у складу са кретањем цена
енергената на тржишту, а на основу Уредби Владе Републике Србије“
Овим путем Вас обавештавамо да је Уредба Владе Републике Србије укинута 01.01.2011 године.
Одговор: Дана 25.10.2013 године, прихватили смо примедбу потенцијалног понуђача о начину
усклађивања цена и у том смислу изменили Члан. 6 Модела уговора, а наведену измену конкурсне
документације објавили на Портал јавних набавки и на сајту www.np.ac.rs
Напомена 1: У прилогу Вам достаљамо измењене странице 14, 22 и 23 Конкурсне документације.
Напомена 2: Потсећамо Вас да смо дана 04.11.2013 године због државног празника променили
време достављања и отварања понуда и то:
Рок за подношење понуде је 13. новембар 2013. године, до 13.00 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити 13. новембра 2013. године у 14.00 часова , у
просторијама ректората ДУНП, на адреси наручиоца: Вука Караџића бб, 36300 Нови Пазар,
соба бр. 24.
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