БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 73.
Број: 01-30/640
Датум: 05.09.2017. године
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
БРОЈ ЈНМВ 18/2017- КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ

Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ
ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈНМВ
18/2017 ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ОД 04.09.2017. и 05.09.2017. ГОДИНЕ

Питање 1.
Koji je rok isporuke dobara? U konkursnoj dokumentaciji nije precizirano, samo je
naglašeno da je isporuka jednokratna.
Одговор:
У Образцу структуре цене на страни број 31. Конкурсне документације, VI- Поглавље
понуђачи уписују број дана за рок испоруке добара.

Питање 2.
1. U konkursnoj dokumentaciji, u delu gde se navode dodatni uslovi, kao dokaz o
posedovanju odgovarajućih tehničkih i poslovnih kapaciteta između ostalog
naveli ste: overena fotokopija najmanje tri referntne liste overene od strane
isporučioca za isporuku istih ili srodnih dobara traženih ovom Konkursnom
dokumentacijom;
Molim vas da pojasnite šta znače tri teferentne liste? Da li se misli na
jednu referentnu listu koja će sadržati najmanje tri ugovora u traženoj
vrednosti za isporuku dobara istih ili sličnih predmetu javne nabavke?
Da li tražena referentna lista može da se da u slobodnoj formi, overena
od strane ponuđača-isporučioca, s obzirom da konkursna
dokumentacija ne sadrži nikakav obrazac sa tim u vezi?
Одговор:
Достављају се појединачно три референтне листе оверене од стране испоручиоца
истих или сличних добара у слободној форми образца, из које се неспорно може
утврдити да су у периоду од 3 ( три) године уговори закључени и реализовани.

Питање 3.
2. U konkursnoj dokumentaciji, navedeno je “ Ponuđač je obavezan da dostavi:
• Fotografije ili katalog sa jasno obeleženim modelima nameštaja za
svaku poziciju iz Tabele 1.
• Posebno ispisane tehničke karakteristike iz kojih se vidi da je ponuđeni
nameštaj podudara sa zahtevima iz Tabele 1.
Da li je dovoljno dostaviti katalog proizvoda koji sadrži fotografije, skice, crteže
proizvoda sa navedenim tehničkim karakteristikama, ili je potrebno posebno
dostaviti katalog sa fotografijama i spisak tehničkih karakteristika proizvoda?
Sta se tačno podrazumeva pod „jasno obeleženim modelima nameštaja za
svaku poziciju iz Tabele 1“?
Одговор:
Наручилац је дао слободу да доставите „једно или друго“ или „једно и друго“.
Подразумева да се тачно поред фотографије или у каталогу обележи на коју се тачку
подразумева опис добара тражен из Табеле 1.
Питање 4.

1. U delu tenderske dokumentacije-obrazac strukture cena,u pozicijama 1-6Kancelarijski pojam, molimo Vas za pojašnjenje dela “Svaki element treba da ima
nogice za nivelaciju položaja“-da li se zahteva da je orman oslonjen na drvene
nogice, i koje su one visine, ili je potrebno da je na stopicama?
Одговор:
Наручилац у опису добара није помињао од ког материјала треба да буду
ногице, висина је урачуната у целокупну дименизију канцелариског ормара.

Питање 5.
U konkursnoj dokumenrtaciji u delu: 2. Испуњеност додатних услова се утврђује
следећим документима:
Tražite:
„оверена фотокопија најмање три рефернтне листе оверене од стране испоручиоца за
испоруку истих или сродних добара тражених овом Конкурсном документацијом“
Molimo da nam što hitnije odgovorite šta konkretno treba dostaviti kao dokaz o ispunjenosti
dodatnih uslova, jer u dokumentaciji nije dostavljen formular reference, da li da dostavimo
referencu u slobodnoj formi, dobijenu za neki drugi konkurs. Overena „fototkopija“ - da li ste
mislili overena od strane naručioca i ponuđača ili overena od stranbe notara.

Одговор:
Достављају се појединачно три референтне листе оверене од стране испоручиоца
истих или сличних добара у слободној форми образца, из које се неспорно може
утврдити да су у периоду од 3 ( три) године уговори закључени и реализовани.

КОМИСИЈА

