Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4096 F: +381 21 21 00 831
office.uprava@vojvodina.gov.rs
БРОЈ: 404-217/2016

ДАТУМ: 02. децембра 2016. године

Предмет: одговор на додатне информације или појашњења бр.1 у вези са
припремањем понуде за јавну набавку добара – опрема за угоститељство обликоване у
више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2, и то у вези Партије бр. 1, ЈН МВ
36/2016.
Дана 01.12.2016. године примили смо e-mail (код Наручиоца заведено
02.12.2016. године) којим заинтересовано лице тражи додатну информацију у вези са
припремањем понуде за јавну добара – опрема за угоститељство обликоване у више
посебних истоврсних целина (партија) од 1-2, у оквиру којег је тражио појашњење:
Питање бр. 1
Да ли је у предмету јавне набавке ЈНМБ 36/2016, у оквиру партије 1 - апарат за
еспресо кафу, дозвољено одступање у снази апарата (4500 W наспрам тражених
5500/7000 W), при чему је одступање минимално и не утиче на остале техничке
особине и перформансе апарата?
Питање бр. 2
Да ли је у предмету јавне набавке ЈНМБ 36/2016, у оквиру партије 1 - апарат за
еспресо кафу, дозвољено одступање у димензијама апарата (Ш940 х Д550 х В470 мм
наспрам тражених Ш960 х Д545 х В470), обзиром да је одступање минимално и нема
утицаја на перформансе апарата?
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:
Одговор бр. 1
Разлика између 4500W и 5500/7000W је велика и свакако утиче на перформансе
апарата као што су брзина загрејавања воде, притисак паре и сл, те није дозвољено
такво одступање.
Одговор бр. 2
Разлика у димензији апарата (Ш940 х Д550 х В470 мм наспрам тражених Ш960 х
Д545 х В470мм) је минилална и не утиче на перформансе апарата, те је дозвољено
такво одступање.
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

