РЕПУБЛИКА СРБИЈА
AП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Број: 404-1-24-7/2017-IV
Дана: 10.08.2017. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/12, 14/15 и 68/15), захтева заинтересованих лица за додатним
информацијама или појашњењима Конкурсне документације, Комисија за јавну
набавку сачињава Додатна појашњења Конкурсне документације за ЈНМВ бр.
24/2017, објављене дана 04.08.2017. године на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца, како следи:
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈНМВ ДОБАРА бр. 24/2017
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ
Захтев бр. 1 од 07.08.2017. године:
*1. питање:
У позицијама бр. 1 и 2 тражено је да ивице буду дупло кантоване? Шта се под
тим подразумева?
Одговор:
У питању су ивице које се раде по принципу "лажног масива или дуплунга" где
се две плоче спајају и лепе једном АБС кант траком 42/2.
*2. питање:
У позицији бр.3- није дефинисано кантовање у погледу дебљине и материјала.
Одговор:
Дебљина материјала: 18мм, кантовање унутрашњих делова се врши са АБС
траком 22/0,5, спољни видљиви делови са АБС траком 22/2мм.
*3. питање:
Молимо Вас да наведете дебљине универа и дезена за позиције 1,2 и 3, како би
смо могли дати адекватну понуду.
Одговор:
Дебљина: 18мм. Боја: 1. Столови- wenge, 2. Комоде- wenge, а фиоке: бела,
3. Ормани- бела.

*4. питање:
Да ли се у понуди доставља атест за сеф (позиција 7)?
Одговор:
Да, потребно је у понуди доставити сертификат као доказ да је сеф израђен у
првом нивоу безбедности по европској норми EN 1143-1.
*5. питање:
Позиција 8- На које се атесте за квалитет и носивост мисли?
Одговор:
Носивост полице је 100 кг по нивоу или 600кг по комплету.
Квалитет намештаја проверавају независне акредитоване институције на
територији Републике Србије и издају одговарајући документ – атест о
квалитету, којим се потврђују карактеристике намештаја. Потребно је атест
доставити уз понуду.

Захтев бр. 2 од 08.08.2017. године:
*1. питање:
Шта подразумевате под дупло кантованим ивицама код позиција 1 и 2?
Одговор:
Одговор је већ дат.
*2. питање:
Која је дебљина материјала код позиција 1,2,3?
Одговор:
Одговор је већ дат.
*3. питање:
Да ли се код позиције 2. закључава само прва фиока или све три фиоке?
Одговор:
Све три фиоке се закључавају.
*4. питање:
Од којег материјала се израђују леђа позиције 2. и 3.?
Одговор:
Леђа позиције 2-комоде израђују се од оплемењене иверице у боји wenge, а
леђа позиције 3-ормани израђују се од HDF-a или лесонита.

*5. питање:
Код позиције 5. није дефинисан материјал којим се столице тапацирају, па
молимо појашњење.
Одговор:
У питању је штоф.

*Саставни део Додатних појашњења Конкурсне документације
фотографије добара из Техничке спецификације на позицијама 1,2,3.

чине

*Рок за подношење понуда за ЈНМВ бр. 24/2017 остаје непромењен: 14.08.2017.
године до 10 часова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
бр. 24/2017

Објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници Наручиоца

