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Благовремено на адресу Наручиоца приспела су питања, на која је Наручилац одговорио у
законском року, те одговор објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Накнадним увидом Наручилац је уочио постојање техничке грешке у одговору на питања у вези са
сатницом.
Грешка се састоји у томе да стоји што у другом пасусу стоји: '' Наручиоцу пет новинара сарадника
који су ангажовани у редакцији билтена до 15ч достављају материјал који ће се штампати, након
тога наручилац до 17ч лекторише, прелама и израђује припрему за штампу, и у 19ч електронским
путем исту доставља добављачу ради штампања.'', а треба да стоји '' Наручиоцу пет новинара
сарадника који су ангажовани у редакцији билтена до 15ч достављају материјал који ће се
штампати, након тога наручилац до 17ч лекторише, прелама и израђује припрему за штампу, и у
17ч електронским путем исту доставља добављачу ради штампања.''
У наредном пасусу Наручилац у одговору на питања наводи: '' Баш због тога што има разумевања
и обзира према добављачима, а нарочито у дане викенда, наручилац води рачуна о томе да
материјал достави чим пре, често знатно раније од 19ч, а до сада још никада није каснио са
достављањем у року.'' А треба да стоји ''Баш због тога што има разумевања и обзира према
добављачима, а нарочито у дане викенда, наручилац води рачуна о томе да материјал достави
чим пре, често знатно раније од 17ч, а до сада још никада није каснио са достављањем у року.''
Дакле, наручилац након лекторисања и преламања текстова које је примио од новинара до 15ч,
шаље Добављачу припрему за штампу до 17ч, а овај је дужан да их одштампа и испоручи до
19ч, како је и наведено у конкурсној документацији за ову јавну набавку и у првом пасусу
одговра на питања објављених 11.03.2019. године.

