БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 73.
Број : 01-30/164
Датум: 28.04.2016. године
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЈАНМВ 10/2016

Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ

ИНФОРМАЦИЈАМА
ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈНМВ -10/2016
ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ОД 27.04.2016. ГОДИНЕ,

Питање 1.
Uvidom u Vašu tendersku dokumentaciju, objavljenu na Portalu javnih nabavki, u pozivu za
podnošenje ponuda navodite da je rok za podnošenje ponuda 04.05.2016. godine u 12h, dok
na strani br. 11 konkursne dokumentacije u Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu
navodite da se ponuda smatra blagovremenom ukoliko je zaprimljena od strane naručioca do
04.05.2016. godine do 13h bez obzira na način dostave. Molimo Vaše pojašnjenje do koliko
sati je potrebno dostaviti ponudu kod naručioca?
Одговор:
Последњи датум за предају понуда je 04.05.2016.године до 12:00 часова без обзира на
начин достављања.
Питање 2.
Vezano za poziciju br. 1 – Konferencijski sto 150x80x75cm navodite da je ploča izrađena od
furniranog medijapana u boji hrasta ili Egger F785 ST2 Microline samtgold, iako u članu 72.
ZJN stoji da naručilac ne može u konkursnoj dokumentaciji da naznači bilo koji pojedinačni
robni znak niti posebno poreklo ili proizvodnju. Ukoliko se navodi elemenat poput robnog
znaka ili proizvođača mora biti praćeno rečima “ili odgovarajuće” pa molimo izmenu/dopunu
ovog dela konkursne dokumentacije?
Одговор:
Наручилац није повредио одредбе члана 72. ЗЈН када је навео да плоча стола буде
израђена од фурнираног медијапана у боји храста (проценат сјаја треба да буде 40-50%)
или F785 ST2 Microline samtgold јер је плоча стола полу производ а не готов производ, а
наручилац тражи комплетан сто.
Питање 3.
Vezano za poziciju br. 3 – Klub sto 50x90x45cm navodite da je izrađen u kombinaciji
furniranog medijapana i masiva (hrast) lakirano poliuretanskim bojama. Molimo Vas za Vaše
pojašnjenje koji delovi stola su urađeni od masiva (hrast) a koji delovi stola su izrađeni od
furniranog medijapana?
Одговор:
Од масива су сви заобљени делови стола (углови стола), док су плоче од медијапана.
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