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ДАТУМ: 17. јун 2016. године

Предмет: одговор на додатне информације или појашњења бр.4 у вези са
припремањем понуде за јавну набавку добара - намештај, ЈН МВ 18/2016.
Дана 15.06.2016. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи
додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну добара - намештај – ЈН
МВ 18/2016, у оквиру којег је тражио појашњење:
1.
У документацији сте навели да „Понуђачи су обавезни да у одговарајућој колони
табеле понуде упишу податке о добру које нуде (Опис понуђеног добра, произвођач,
марка, модел – (Техничке карактеристике))“
У колони коју сте дали у Обрасцу 6.4 Табеларни део понуде навели сте само
произвођач, марка, тип и земља порекла. Нисте оставили простора да се упишу
техничке карактеристике нити сте навели где их треба уписати. Поља која су дата су
премала да би се уписале и техничке карактеристике. Шта у овом случају треба да
радимо?
2.
Шта се тачно подразумева под појмом „префабриковани“ елементи од универа
дебљине 10 или 12мм од којих су израђени корпуси фиока? Да ли је фиоке могуће
израдити од универа дебљиен 10мм.
3.
С обзиром да сте навели у Изменама документације да тражите Извештаје о
контролисању за позиције 1 и 4, да ли је могуће да се ови атести доставе уколико
понуђачу буде додељен уговор, јер је је рок који сте дали превише кратак за вашење
атеста?
4.
Да ли је могуће доставити атесте за који се у неким димензијама разликују од
тражених производа нпр. тражена висина покретне касете је 570 а на атесту пише 540,
или тражена дужина стола 160 а у атесту који поседујемо дужина је 140цм и слично?
Атести су вађени за исте производе само што се производи разликују у неким
димензијама.
5.
С обзиром да су веће количине столица од плочастог намештаја, зашто тражите
атесте само за плочасти намештај, а не и за столице?
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:
1. Понуђач треба да упише произвођача, марку, типа и земљу порекла добара коју
нуди у табеларни део понуде, а на посебном папиру да напише опис понуђеног
добра и модел – техничку спецификацију, која мора да буде потписана и
печатом оверена од стране понуђача.

2. Да, могуће је израдити фијоке од универа дебљине 10мм.
3. Наручилац се консултовао Завод за контролу квалитета намештаја у вези
времена која је њима потребна за издавање Извештаја о контролисању, и
узимајући у обзир њихово мишљење, продужио рок подношења понуда до
28.06.2016. године. Тражени Извештај о контролисању издат од стране
Шумарског факултета Универзитета у Београду, Завода за контролу квалитета
намештаја понуђачи треба да достављају заједно са понудом, иначе ће се
понуда одбити као неприхватљива.
4. Да, из разлога што је Наручилац тражио Извештај о контролисању у циљу
доказивања квалитета материјала од којег је тај производ и израђен.
5. Наручилац слободно одлучује о томе за које производе ће да тражи доказе о
квалитету.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана пријема
захтева.
Комисија за јавну набавку

