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Број: 5.2.- 8353                                                          
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Предмет: Одговор на питања потенцијалног понуђача упућен путем електронске поште 

(maila)  дана 30.03.2017.  у  15,54 часова , за јавну набавку мале вредности добара – 18/19, 

Набавка канцеларијског намештаја. 

 

Дана 30.03.2017. у  15,54 часова ,  потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питање - везано за јавну набавку мале вредности добара – 18/19, Набавка канцеларијског 

намештаја.Наручилац је наредног радног дана 31.03.2017 године  у 07,05 часова потврдио 

пријем е-маила. 

 

Питања упућена 30.03.2017.  у 15,54 часова гласе: 

 

„Поштовани, 

Молимо Вас да нам појасните следеће: 

 

1. Код позиције бр.2 – радни сто 1300x700x75 cm наводите да је „радни сто од странице мин 

д=25mm“ и радна плоча од медијапана или иверице са посформинг технологијом дебљине 

28 mm.Молимо да јасно дефинишете коју дебљину захтевате и који материјал обзиром да су 

велике разлике у цени материјала. 

2. Код позиције бр.3 – покретне касета са три фијоке наводите да се она ради од универа 

или медијапана.Молимо да јасно дефинишете који материјал захтевате обзиром да су 

велике разлике у цени материјала. 

3. Код позиције бр.4 – конферецијски сто 1500x700x750 mm наводите да се радна плоча 

ради од медијапана или универа са посформинг технологијом дебљине 28 mm.Молимо да 

јасно дефинишете који материјал захтевате обзиром да су велике разлике у цени материјала. 

4. Код позиције бр.8 – зидне полице – отворене 2000x3000x320 mm наводите да је она у 

црној боји а на дну испод описа наводите да захтевате  светло сиву боју.Такође прилажете 

слику где се не види ни једна полица ни вертикала.Молимо Вас да појасните који материјал 

захтевате и које су тачне димензије и конструктивни елементи. 

5. Код позиције бр.14- клуб фотеља у опису наводите да се тапацира у штофу/еко кожи,док 

испод описа наводите да се она тапацира црном и беж еко кожом.Молимо да 

дефинишетекојим се тачно материјалом тапацира клуб фотеља. 

6. Код позиције бр.16 – конферецијска столица наводите да је она металне конструкције а 

као узорну слику дајете столицу са хромираном конструкцијом.Молимо Вас да јасно 

дефинишете да ли конструкција треба да буде хромирана или метална пластифицирана. 

7. Код позиције бр.18 – канцеларијска фотеља наводите да је наслон метални рам преко 

којег је навучена мрежица а дајете узорну слику фотеље са пуним тапацираним 

леђима.Молимо Вас за појашњење да ли понуђачи треба да се воде описом или сликом. 
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Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања: 

 

Одговори на питања  

 

Поштовани, 

 

1. Матријал од којег је израђена радна плоча је медијапан 28 mm. Задња страница је 

израђена од оплемењене иверице 23 mm. 

 

2. Покретна касета се израђује од универа д=18 mm.  

 

3. Матријал од којег је израђена радна плоча је медијапан 28 mm.  

 

4. Димензије полице су 2000x300x350 mm, боја материјала је црна. 

У опису пише зидна полица, отворена, са одговарајућим носачима. Носачи могу бити 

Л профили или др. 

Материјал је универ д=18 mm, што пише у техничкој спецификацији. 

 

5. Пратите тачан опис који је прецизиран поред димензија фотеље. Такође, на дну 

понуде је наведено, да наручилац задржава парво избора боје и материјала. Након 

склапања уговора са понуђачем, одговорно лице од стране наручиоца мора бити у 

контакту са произвођачем како би се прецизно дефинисала материјализација, што 

пише у напомени. Разлике у цени штофа и еко коже су минималне.  

 

6. Конструкција је метална пластифицирана. 

 

  

7. Водите се техничким описом који је меродаван. 

 

У складу са постављеним питањима Наручилац је дошао до закључка да фотографије из 

техничке спецификације стварају одређене недоумице потенцијалним Понуђачима па ће 

извршити измену Конкурсне документације и продужити рок за достављање 

понуда.Наручилац ће уклонити фотографије из техничке спецификације и дати детаљнији 

опис истих.Понуђачи су у обавези да своју понуду поднесу на Обрасцима Измењене 

Конкурсне документације. 

 

 

С поштовањем 

                                                                         ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                                   Комисија за јавне набавке 

       ________________________________ 

        


