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Српско народно позориште – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА, НОВИ САД
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Нови Сад, Позоришни трг 1
Број ЈНМВ: 21/2017
Датум: 15.09.2017. године.
Питање понуђача и одговор наручиоца

Питање:
Наручилац је у склопу конкурсне документације предвидео образац број 3 - образац
понуде, који је дана 08.09.2017. изменио, те објавио нови образац.
Међутим, из новог, као ни из старог обрасца понуде се не може прецизно утврдити шта
је јединица мере. Наиме, образац садржи колону која носи назив "количина у м2". Од
понуђача се пак тражи да унесу "цену по јединици мере". Остаје нејасно шта је
јединица мере и која је количина предметних добара.
Како је наручилац дужан да у складу са чланом 61 ЗЈН припреми конкурсну
документацију на начин да понуђачи на основу ње могу доставити прихватљиве
понуде, молимо наручиоца да измени конкурсну документацију тако да она да јасну
инструкцију понуђачима шта је јединица мере и која количина предметних добара је
Наручиоцу потребна.
Одговор:
Поштовани,
у обрасцу 3 конкурсне документације који садржи табеларни приказ понуде са
наведеним артиклима који су потребни, садржи колону „количина у м²“ која је врло
јасно попуњена поред сваког артикла бројем „1“, што значи 1 м². За сваки артикал је
количина 1 м², осим последње ставке број 7, где је количина наведена 1ком (комад).
Јединица мере је 1 м², као и потребна количина по артиклу.
Платно које је предмет јавне набавке, користи се за израду сценографије представа.
Наручилац због делатности коју обавља, а која је врло специфична и зависи од
мноштва фактора ( број представа, сценографа, редитеља….), није у могућности да
утврди унапред потребну количину, те из тог разлога су и тражене цене по јединици
мере како би се понуђачи рангирали, а уговор се закључује до износа процењене
вредности, па у зависности од потребе наручиоца се касније кад се уговор закључи
поручују количине.

