СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Службени пут завода 5
Број: 02-94/6/2017
Београд
13.04.2017. године
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Поштовани,
У складу са ЗЈН достављамо Вам одговоре на питања једног од понуђача везаних за Јавну
набавку добара – Набавка спортске муниције број: ОП 4/2017, од стране наручиоца Стрељачког
савеза Србије.
ПИТАЊЕ бр.1
1. Молим потврду да сам добро схватио Ваш захтев за понуду у следећем смислу:
А. Захтев за ПОНУДУ РОБЕ (муниције) на паритету ИСПОРУЧЕНО МАГАЦИН ЦАРЕВА
ЋУПРИЈА:
1. ТЕНЕКС тестирана муниција калибар 5,6мм
100.000 комада
(неспонзорска)
2. КЛУБ калибар 5,6мм 100.000 комада (неспонзорска)
УКУПНА КОЛИЧИНА НЕСПОНЗОРСКЕ МУНИЦИЈЕ:

200.000 комада

Б. Захтев за ПОНУДУ УСЛУГЕ УВОЗА (испорука се подразумева) 260.000 комада муниције
кал.5,6мм са свим законским трошковима испоруке и порезом на паритету ИСПОРУЧЕНО
МАГАЦИН ЦАРЕВА ЋУПРИЈА и то:
1. ТЕНЕКС тестирана муниција 5,6мм 160.000 комада ( спозорска )
2. КЛУБ нетестирана муниција 5,6мм 100.000 комада ( спонзорска? )
УКУПНА КОЛИЧИНА СПОНЗОРСКЕ : 260.000 комада
Уколико нисам добро разумео, молим да јасно дефинишете количине спонзорске и неспонзорске
муниције по моделу и намени (пишољска/пушчана).
ОДГОВОР
- На страни 3 конкурсне документације пише: наручилац је кроз спонзорски уговор са
произвођачем Eley обезбедио 160.000 комада тестиране муниције Tenex гратис и за ову количину
је потребно извршити само увоз и испоруку.
Дакле, спонзорске муниције има укупно 160.000 комада и за њу је потребно исказати трошкове
услуге увоза и испоруке, као и припадајући ПДВ, а неспонзорске или количине коју купујемо
има укупно 200.000 комада, од тога 100.000 комада тестиране муниције Tenex и 100.000 комада

муниције Club, није важно да ли је за пушку или пиштољ, само да је у питању тестирана
муниција.
ПИТАЊЕ бр.2
Да ли у Вашем обрасцу бр.6 (образац структуре цена) случајно
недостаје редни бр.2 ?
ОДГОВОР
У обрасцу бр.6 (образац структуре цена) не недостаје бр.2, у питању је техничка грешка при
набрајању.

Председник Комисије за Јавну набавку
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