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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

– НАБАВКА НАМЕШТАЈА ОБЛИКОВАНА У ВИШЕ ПОСЕБНИХ, ИСТОВРСНИХ 

ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2  

ПАРТИЈА 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ  

 ЈНМВ 1/2018 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења бр.2 Конкурсне документације за јавну 

набавку мале вредности добара – набавка намештаја обликована у више посебних, 

истоврсних целина (партија) од 1 до 2 Партија 1.- канцеларијски намештај ЈНМВ 

1/2018 

  

Наручилац је путем e-maila дана 08.02.2018.године примио допис којим се 

тражи појашњење конкурсне документације за ЈНМВ– набавка намештаја Партија 1  

404-55/2018-П1 ЈНМВ 1/2018 у оквиру којег је постављено следеће питање: 

Питање бр.1:  

„У конкурсној документацији за позицију 1 Партије 1 тражите радну фотељу у 

чистој кожи. Да ли постоји могућност да буде израђена у еко кожи, јер би израда у 

чистој кожи коштала минимум 30000 по комаду па би то можда далеко пребацило 

вашу процењену вредност за ову јавну набавку. Ово питање постављамо из разлога 

што се дешавало да се приликом давања понуда стриктно држимо техничке 

спецификације а онда се на тендеру јаве понуђачи са убедљиво нижом ценом јер 

вероватно израђују у еко кожи тражене позиције.“ 

 

Одговор на питање бр.1: 

 У Конкурсној документацији за предметну јавну набавку , у оквиру техничке 

спецификације бр.1. позиција 1. Наручилац је прецизирао следећи захтев: 

„...седиште и наслон за леђа монолитни, искључиво из једног дела, од буковог 

ламинара мин.дебљине 12мм, тапацирани, пресвучени правом кожом...боја 

пресвлаке црна...“ 

С обзиром на тако постављен захтев не постоји могућност да предметна радна 

фотеља буде израђена у еко кожи, него искључиво у правој (чистој) кожи. 

  

Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 

Комисија за јавну набавку 

1. Станислав Свирчевић, члан  

- Драгољуб Перишић, заменик члана  

2. Маја Стојичић, члан  

- Гордана Гошић, заменик члана  

3.Нада Радуловић, члан  

- Милена Јаснић, заменик члана 
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