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Предмет: Појашњење у вези Конкурсне документације за јавну набавку
вредности добара – набавка полица за архиву.

мале

Путем

maila Наручилац је дана 15.05.2014. године примио захтев од
заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези
Конкурсне документације за јавну набавку добара – набавка полица за архиву, у
оквиру ког су постављена следећа питања:
Питање:
1. У спецификацији није дефинисана тражена количина полица. Молимо
одговор о количини.
2. у техничком опису дат је застарели опис модела архивске полице, давно
превазиђене и напуштене.
- стубови L профила, дебљине 1,5mm и полице од лима дебљине 1mm.
Коментар: стубови и полице се израђују и другачијег попречног пресека,
хладном деформацијом и од високо квалитетног челика S400, тако да
дебљина није као што је тражена, али носивост јесте.
- Свака полица чини засебну целину и поседује укрућење да не би дошло до
деформације и да би се повећала стабилност. Коментар: савремени дизајн
полица подразумева да се полице монтирају у низу, тако да постоји једно
основно поље и ’’n’’ настављених поња у завистности од дужине низа.
Дужине поња могу бити различите, почев од 900mm па до 1800mm, са
кораком повећања дужине сваких 150mm. За овај тип полица није
потребно никакво укрућење, јер сама конструкција гарантује стабилност.
Такође, али врло важно, све полице се монтирају без вијака на кораку од
33mm, што пмогућава промену нивоа без употребе алата и обученог
особља.
Питање: да ли можемо да понудимо другачију конструкцију стубова и
полица уз гаранцију тражене носивости?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012) достављамо вам појашњење, на постављено питање:
Одговор:
1. У конкурсној документацији, у табели понуде, наведена је количина
тражених полица (70 комада).
2. У делу 3) Конукрсне документације, Наручилац је дефинисао своје
захтевe у складу са својим потребама. У истом делу, на страни 6/48, наведено је
да:
'' Сва добра морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у
Конкурсној документацији.
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се у
писаном облику доставља заинтересованом лицу, и истовремено се информација
објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
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