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Број: 5.2.- 8280                                                              

Дана:03.04.2017.                          

                                                                                                                                                            

Предмет: Одговор на питања потенцијалног понуђача упућен путем електронске поште (maila)  дана 

29.03.2017.  у  12,02 часова , за јавну набавку мале вредности добара – 18/19, Набавка 

канцеларијског намештаја. 

 

Дана 29.03.2017. у  12,02 часова ,  потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питање 

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

намештаја.Наручилац је истог дана 29.03.2017 године  у 12,33 часова потврдио пријем е-маила. 

 

Питање упућено 29.03.2017.  у 12,12 часова гласе: 

 

„Поштовани, 

 

у техничкој спецификацији за ставку под редним бројем 19 навели сте следеће: 

Радна фотеља високог наслона за леђа,монолитана – једноделног седишта и наслона,са пластичним 

руконаслонима.Подесива по висини металним гасним механизмом обложеним пластичном 

маском,са ручицом за подешавање висине,механизмом за љуљање,металне базе са пластичним 

точкићима,минимална дебљина сунђера за тапацирање 70 mm,у еко кожи.Носивост 120 kg.(у еко 

кожи црне боје и штофу црне боје) 

Молимо Вас за одговор шта је меродавно технички опис или фотографија?Морамо да Вам скренемо 

пажњу на то да фотеља на фотографији нема једноделно седиште и наслон,већ се ради из два 

дела,као да и фотеља на фотографији нема металну базу“ 

 

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: 

 

Одговор на питање  

 

Поштовани, 

 

„Технички опис у спецификацији је меродаван, слика је само репрезентативне природе, како би се 

боље представила форма описаног комада намештаја. Слика није меродавна, из разлога што се 

материјал не може сагледати на основу слике малог формата приложеног уз технички опис“ 

 

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 

       ________________________________ 

        


