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Број: 170/1/19-05/5 

Нови Сад: 20.06.2019. 

 

На основу питања везаних за ЈН 13/19-МВ  , НАМЕШТАЈ ЗА 20 УЧЕНИЧКИХ СОБА, дајемо одговоре на 

иста. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1:  

 
Молимо да нам појасните следеће: 

1. Код позиције 2. Полица изнад кревета самца наводите да се полица поставља на металну 

конструкцију, да ли је та конструкција постојећа или је треба обухватити понудом? Ако је део понуде 

молим Вас да дате детаљан опис и димензије конструкције. 

2. Код позиције 4. Орман за ученичку собу, колико фиока има плакар и како су позициониране? 

 

ОДГОВОР БРОЈ 1: 

 
1. Метална конструкција је постојећа и није обухваћена понудом. 

2. Из описа датог у конкурсној документацији позиције 4.Орман за ученичку собу: 

„ Орман за  ученичку собу,у горњем делу плакара врата,са гардеробном шипком. 

Средишњи део фиока са телескопским клизачем; доњи део, врата са једном полицом. 

Орман је постављен на ПВЦ ногице висине 100мм.“, јасно произилази да исти има једну фиоку која је 

позиционирана у средини. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 2:  

 
У циљу припремања што објективније понуде, молимо Вас за следећу информацију: 

 позиција бр. 2 - полица изнад кревета самца  

 Да ли се ова полица поставља на постојећу металну конструкцију или смо дужни да урадимо и 

металну конструкцију? 

 

ОДГОВОР БРОЈ 2: 

 
Одговор је дат у претходном питању односно полица се поставља на постојећу металну    конструкцију. 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 3:  

 
Поштовани, 

  -на страни 21 Образац бр.8 Потврда о референтним набавкама у потпису стоји понуђач што сматрамо  да је 

грешка  јер потврду издају купци, молимо да се  коригује грешка као би смо обезбедили потврде. 

 

 

ОДГОВОР БРОЈ 3: 

 
У питању је техничка грешка и иста ће бити предмет измене конкурсне документације. 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о 

јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,68/15), исте објављује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

 

                                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


