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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.3
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.1 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 09.и 12.02.2018.године примио Захтев за
додатним информацијама или објашњењима Конкурсне документације у поступку
јавне набавке добара – набавка намештаја за Партију број 1 (ЈНМВ 1/2018) у оквиру
којих су постављена следећа питања:
Питање бр.1:
Молим вас да нам одговорите на следеће питање: За позиције 8,9,10-у
Партији 1. Канцеларијски намештај 404-55/2018-П1, ЈНМВ 1/2018, наводи се да
шарке треба да буду сертификоване на минимум 80.000 отварања и затварања. Да
ли је потребно уз понуду доставиоти сертификат или сертификат доставља изабрани
понуђач?
Питање бр.2:
Молимо вас да нам појасните следеће: у техничком опису за Позицију1.Радна
фотеља захтевате да наслон за руке буде метални, обложен дрветом док је на слици
приказана фотеља са дрвеним руконалсоноима. Молимо вас да нам одгиоворите да
ли руконалсони треба да буду израђени од дрвета или метални , обложени дрветом.
Уколико су метални, обложени дрветом, молимо вас детаљнији опис ових рукохвата.
Одговор на питање бр.1:
Наручилац је извршио измене и допуне конкурсне документације за предметну
набавку и исте објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет страници дана
12.02.2018.године
Одговор на питање бр.2:
Наручилац је извршио измене и допуне конкурсне документације за предметну
набавку и исте објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет страници дана
12.02.2018.године
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

