Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-315/2019-08/11
Датум: 31. јануар 2019. године
Београд

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
Предмет:

Одговори на питања у вези са Конкурсном документацијом
за јавну набавку ЈНМВ 01/19 за набавку канцеларијског материјала-полица

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у
даљем тексту: ЗЈН), Комисије за јавну набавку мале вредности 01/19- набавка канцеларијског
намештаја- полица, даје одговор на постављена питања:
Питање број 1.
Поштовани, да ли трежена димензија висине и целокупне димензије могу да варирају у неком
опсегу. Конкретно висина од 2,1 метра да ли може бити 2 метра пошто је то стандардна
димензија репроматеријала 2 метра?

Одговор:
Димензије полица могу се кретата у опсегу :
Висина : од 2000 mm до 2100 mm,
Ширина: од 960 mm до 1000 mm,
Дубина: од 300 mm до 320 mm,
у складу са Измењеном и допуњеном Конкурсном документацијом за ЈНМВ 01/19 - набавка
канцеларијског намештаја полица Број: 404-315/2019-08/10 од 31. јануара 2019. године, која је
објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Питање број 2:
Такође, око рока испоруке , појасните време испоруке од дана поручивања робе је нереално дато
од само 5 дана. Да ли приликом потписавања уговора одмах испоручује након 5 дана или има
неког дужег временског периода пре поручивања робе, пошто се ради о потпуно нестандардним
димензијама полица?

Одговор број 2:
Време испоруке је дефинисано у конкурсној документацији на страни 15/32, тачка 5.8 и везује
се за период након потписивања уговора а рок се рачуна од дана упућеног захтева од стране
наручиоца. Рок испоруке се не рачуна од датума закључења уговора.

Питање број 3:
Поштовани, везано за ЈНМВ01/19- Канцеларијски намештај- полице, молимо вас да
дефинишете димензије тражених полица -1000х300х2100 мм- шта је од тражених параметара
висина , а шта дужина

Одговор број 3:
Димензије тражених полица су:
Висина : од 2000 mm до 2100 mm,
Ширина: од 960 mm до 1000 mm,
Дубина: од 300 mm до 320 mm,
Димензије су дефинисане тачком 2.1 на страни 6/32 Измењене и допуњене Конкурсне
документације за ЈНМВ 01/19 - набавка канцеларијског намештаја полица Број: 404-315/201908/10 од 31. јануара 2019. године, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.

Комисија за ЈНМВ 01/19

