ПИТАЊА
Универзитет у Београду
Студентски трг бр. 1
11000 Београд

Београд, 28.09.2017.

ПРЕДМЕТ: Број ЈН: 8-2/17

1.

ДОПИС-Партија 2.б Књиге УНИКГ
Обраћамо Вам се у вези са појединим ставкама наведеним у конкурсној
документацији,а у циљу да најадекватније одговоримо на Ваш захтев. Молим Вас да
обратите пажњу на сугестије које смо изнели и уколико постоји могућност измените
конкурсну документацију.
.

Ставка бр. 8- 9780761861416 „The Basics of Public Budgeting and Financial Management:
A handbook for Academics and Practitioners, UPA“ Charles Menifield- доступно је новије
издање из 2017 под исбн бројем 9780761869757.
Ставка бр. 11-9780415588324 „Financial Management and Accounting in the Public Sector
(Routledge Masters in Public Management) Routledge. Gary Bandy“ књига је распродата и
доступно је новије издање под исбн бројем 9781138787896.
Ставка бр. 12 9781567205800 „Effective Financial Management in Public and Nonprofit
Agencies, Praeger. Jerome McKinney-књига је распродата, доступно је новије издање под
исбн бројем 9781440831225. Књига се штампа на захтев и сматрамо да је оквирни рок
испоруке од 45-60 дана.
Ставка бр. 22. 9781506326863 „Financial Management for Public, Health and Not-for-Profit
Organizations“ Steven Finkler, Daniel Smith-доступна је у електронско киндле издање
које се може користити само на киндли уређајима,који још увек нису заступљени у
Србији и немамо право дистрибуције и гаранције за њих, а доступно је и штампано
издање под исбн бројем 9781506326849.
За Дата Статус

Анђела Вујић

2.
Poštovani,
Dopisu koji je koleginica jutros poslala priključujem i upit za stavku 6. iz dela "Dokumenti
potrebni za dokazivanje obaveznih uslova za učešće PRAVNIH LICA u postupku javne
nabavke:
6. Rešenje Ministarstva zdravlja RS o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zdravstvene
delatnosti - Da li je dovoljno da dostavimo Izjavu kojom pod krivičnom i materijalnom
odgovornošću da se ne bavimo poslovima zdravstvene delatnosti jer ne obavljamo delatnosti
ovog tipa?
Hvala Vam unapred.
Srdačan pozdrav.
Vesna Suknović
Administrator Distributivnog centra
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Поштовани,
1.
Поводом Вашег дописа од 28.9.2017. године у вези јавне набавке број 8-2/17, а у вези са
Партијом 2.б. Књиге УНИКГ, шаљемо Вам одговоре за сваку појединачну ставку:

Ставка бр.8: Издање са ИСБН бројем 9780761869757 је прихватљиво.
Ставка бр.9: Издање са ИСБН бројем 9781138787896 је прихватљиво.
Ставка бр.12: Издање са ИСБН бројем 9781440831225 је прихватљиво. Такође, рок
испоруке за од 45-60 дана за ово конкретно издање је прихватљиво.
Ставка бр.22: Штампано издање са ИСБН бројем 9781506326849 је прихватљиво.

2.
Тачка број 6 на страни 36 Конкурсне документације се брише
"6.Решење Министарства здравља РС о испуњености услова за
обављање послова здравствене делатности."

КОМИСИЈА

