Наручилац
Културни центар Београда
Кнез Михаилова бр. 6
Датум: 15.07.2020. године
Деловодни број: IX-9-1643
ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације у
поступку јавне набавке мале вредности услуга – услуге транспорта и шпедиције, број јавне
набавке 1.2.8/2020

Дана 14.07.2020. године достављени су захтеви за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.
Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), а у складу са конкурсном документацијом у предметном поступку, део –
Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде (поглавље VI, тачка 19.), дана 15.07.2020. године Комисија даје следећи:
ОДГОВОР
Питање 1:
Да ли је планирана допрема и враћање уметничких експоната АТА карнетом што је свакако
једноставнија царинска процедура од класичног привременог извоза/увоза и раздужења?
Одговор:
Роба није планирана да се увози/извози
процедуром.

путем АТА карнета већ редовном царинском

Питање 2:
Да ли се колето из Париза чије су домензије 1160x100x40 cm може другачије упаковати или су
то фиксне димензије у ком случају треба ангажовати камион шлепер чија је дужина 13,60 m?
Одговор:
Колето из Париза се не може другачије упаковати, димензије су фиксне и потребно је
ангажовати камион шлепер. С обзиром да је у питању уметничко дело не може се
транспортовати путем збирног транспорта.
Питање 3:
Да ли Понуђач има обавезу паковања робе коју преузима са локације које су наведене у делу
Конкурсне документације -техничке спецификације.
Паковање робе за враћање обавља Наручилац и то је јасно наведено у Конкурсној
документацији, али не и да ли Понуђач приликом првог преузимања са наведених локација
нема обавезу њеног паковања.

Одговор:
Понуђач нема обавезу паковања робе приликом првог преузимања са наведених локација. Сва
роба ће бити упакована.

Комисија за јавну набавку
у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
број јавне набавке 1.2.8/2020

