Број: 0601-50/9-9
Датум: 10.03.2017. године

Природно-математички факултет, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале
вредности, набавка добара – НАМЕШТАЈ ЗА КАБИНЕТЕ, УЧИОНИЦЕ И ДРУГЕ ПРОСТОРИЈЕ,
број јавне набавке 0601-50/9, а за коју су Позив за подношење понуда и Kонкурсна
документација објављени на Порталу јавних набавки и интеренет страници Наручиоца дана
03.03.2017. године. Заинтересованa лицa су дана 07.03.2017. године, дана 08.03.2017. године
и дана 09.03.2017. године, доставила Наручиоцу путем електронске поште Захтеве за
додатним појашњењима у вези са припремањем понуде.
У складу са чланом 54. и 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), објављујемо одговоре на:
1. Питање:
„Молимо Вас да измените захтеве из конкурсне документације за ЈН бр. 0601-50/9 из
Техничког описа за Партију 1: Готов намештај, на страни 5/64 Конкурсне документације, где
за ставку р.бр. 5. Школска столица захтевате да буде атестирана по стандарду СРПС ЕН
1728:2013. Наиме, захтевани стандарс није применљив на техничке захтеве за школске
столице. На техничке захтеве за школске столице односи се стандард СРПС ЕН 1729-1 и СРПС
ЕН 1729-2.“
Одговор Наручиоца:
Наручилац је техничком омашком ставку под бројем 5. назвао „Школска столица“.
Наиме, наведена ставка је требала да буде названа „Конференцијска столица 2“ из
разлога што се технички оспис за исту разликује од претходне ставке (бр. 4.
Конференцијска столица) само у опису наслона и седишта.
2. Питање:
„За партију бр. 2 ставке 17 и 18 можете ли да приложите неку фотографију или скицу како
бисмо дали што адекватнију понуду.“
Одговор Наручиоца:
Наручилац не поседује фотографију, односно скицу из разглога што је такав технички
опис дат од стране пројектант. Потенцијални понуђачи на основу захтеваног могу
припремити адекватне понуде.
3. Питање:
„Као један од додатних услова захтевате да понуђачи доставе потврде претходних купаца за
период 2014-2016. у вредности прописаној моделом оквирног споразума. Међутим, у
оквирном споразуму нигде није наведена вредност па нам није јасно који износ понуђачи
треба да докажу потврдама. (Непотребно изостављено)“
Одговор Наручиоца:
Наручилац је начинио техничку грешку те ће исту изменом конкурсне документације
исправити.
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4. Питање:
„-код позиција 8,9,10, које су техничком спецификацијом јасно дефинисане (описане) као
јединицу мере наводите м2 и дубину елемента, а не наводите ширину и висину
елемента.Молимо Вас да нам јасно дефинишете све три димензије (ширина, дубина, висина)
и број врата како би понуђачи могли да израчунају количину потребног материјала и окова
јер се на основу датог техничког описа не може закључити о којој количини се ради нити
понуђачи могу дати исправну и квалитетну понуду јер не располажу са свим потребним
информацијама за формирање исправне понуде“
Одговор Наручиоца:
Наручилац у овом тренутку нема сазнања о тачним димензијама ормара и из наведеног
разлога је дао детаљан опис истих а количину изразио у м2 фронта. Техничка
спецификација је сачињена на претходно описан начин из разлога што ће наручилац
претходно адаптирати простор у ком је планирано да се стави намештај, описан у
позицијама које сте навели у вашем питању.
5. Питање:
„ -код позиције 12. Захтевате замену врата и уградњу опшивних лајсни, међутим, нигде
нисте навели која врста и дебљина материјала је у питању као и да нам дефинишете
потребан број врата како бисмо могли израчунати потребну количину окова за уградњу па
молимо појашњење како бисмо могли припремити исправну и квалитетну понуду“
Одговор Наручиоца:
Врата су стандардне дебљине од 18мм израђена од универа те ће конкурсна
документација у наведеном смислу бити измењена.
Наручилац у овом тренутку нема сазнања о тачним димензијама и из наведеног
разлога је дао детаљан опис истих а количину изразио у м2 фронта. Техничка
спецификација је сачињена на претходно описан начин из разлога што наручилац
поседује три објекта у којима се налази намештај и не може са сигурношћу да искаже
која врата ће током трајања оквирног споразума морати да буду замењена.
6. Питање:
„ -код позиције 14. Захтевате да радни елеменат буде са вратима, али нигде нисте навели
колико врата треба да има елеменат као и да ли поседује полице. Уколико их поседује,
колико полица има елеменат? Такође, молимо Вас да нам дефинишете која судопера је у
питању-насадна, усадна, са једним коритом, са два корита, са једним коритом и
оцеђивачем...Такође, молимо Вас да нам дефинишете и материјал од којег је израђена
судопера. Молимо Ваше појашњење како бисмо могли припремити исправну и квалитетну
понуду.
Одговор Наручиоца:
Наручилац је начинио техничку грешку те ће исту изменом конкурсне документације
исправити.
7. Питање:
„ -код позиције 16. Захтевате замену сунђера и тапацирање радних столица, међутим нисте
навели којом врстом материјала се тапацирају радне столице јер је велика разлика у цени
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између штофа, микрофибера, еко коже... па молимо појашњење како бисмо могли
припремити исправну и квалитетну понуду“
Одговор Наручиоца:
Наручилац је начинио техничку грешку те ће исту изменом конкурсне документације
исправити.
8. Питање:
„-код позиције 17. Наводите тапацирање седећег дела као опцију што значи да понуђачи
нису у обавези да у своју понуду урачунају и трошкове тапацирања док касније, у опису
наводите да штоф треба да буде квалитетан, водоодбојан из чега се закључује да је
тапацирање обавезно па Вас молимо да нам јасно и прецизно дефинишете да ли се код ове
позиције рачуна тапацирање или не како бисмо дали исправну и квалитетну понуду“
Одговор Наручиоца:
Наручилац у овом тренутку нема сазнања о тачном излгеду намештаја описаног у
позицији 17 из разлога што ће наручилац претходно адаптирати простор у ком је
планирано да се стави намештај, описан у позицијама које сте навели у вашем питању,
стога на понуђачу је да формира цену на начин да може да изађе у сусрет једном и
другом захтеву Наручиоца.
9. Питање:
„код позиције 19. Захтевате замену плоче или ноге од стола, међутим , није наведена врста
материјала па молимо Ваше појашњење како бисмо могли припремити исправну и
квалитетну понуду“
Одговор Наручиоца:
Наручилац је начинио техничку грешку те ће исту изменом конкурсне документације
исправити.

С поштовањем,
Природно-математички факултет
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 0601-50/9
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