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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
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ
ЈНМВ –ОС 17/2019
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-0С
17/2019
Наручилац је путем e-maila дана 17.04.2019.године примио Захтев за
додатним информацијама или објашњењима Конкурсне документације у поступку
јавне набавке добара – набавка намештаја за Партију број 1 (ЈНМВ – ОС 17/2019) у
оквиру којих су постављена следећа питања:
Питање
Молимо вас да нам одговорите на следеће питање :
1. Због прецизнијег давања понуда, а због различитих цена по ценовним групама
, молимо вас да нам за позиције плочастог намештаја у којима се захтева боја
тамне трешње дате шифру шифру и произвођача који се захтева или
еквивалентно?
2. За позицију „Столица, димензија 48х56цм, висине 83цм, седиште и наслон у
штофу, конструкција метална“ молимо вас ради прецизнијег давања понуде да
доставите слику столице која се тражи.
3. У позицији 8. Дактило столица са високим наслоном-захтева се да столиоца
поседује мултиблок механизам што углавном имају радне фотеље, док остатак
описа одговара дактило столици. Да ли се мисли на дактило столицу или на
радну фотељу? Можете ли доставиту фотографију захтеване столице.
Одговор на питања
1 .Шифру и произвођача за плочаст намештај у којима се захтева боја тамне
трешње нисмо у могућности да вам дамо јер то није у складу са Законом о јавним
набавкама.
2. У Конкурсној документацији у делу 3 „техничка спецификација“ у позицији 10
„Столица, димензија 48х56цм, висине 83цм, седиште и наслон у штофу, конструкција
метална“ у опису наведено је „столица по узору на постојеће ради допуне; увид на
лицу места“.
3. На дактило столицу.
Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује
на
Порталу
јавних
набавки
и
интернет
страници
наручиоца
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