
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

 

 Страна 1 од 1  

 

Број: 5.2-16128 

Дана: 27.05.2019. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са јавном набавком канцеларијског намештаја, јнмв број 44/19, за који је Позив за 

подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 24.05.2019. године 

Дана 27.05.2019. у 11,02 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питање - везано за јавну набавку мале вредности добара – Набавка 

канцеларијског намештаја број јнмв 44/19. Наручилац је дана 27.05.2019. године у 

12,12 часова електронским путем потврдио пријем питања. 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Поштовани,  

као један од додатних услова навели сте следеће: 

- "за све столице доставити атест/каталог произвођача на српском или енглеском језику, 

са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може 

недвосмислено утврдити да понуђено добро одговара захтеву из конкурсне 

документације или извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано 

издање којe мора да садржи све тражене техничке карактеристике добара која се нуде, а 

према захтевима наручиоца; понуђач је дужан да у каталогу, односно другом штампаном 

издању означи производ који је предмет понуде. Накнадне рекламације, које су последица 

нетачно и недовољно сакупљених информација или погрешно процењених околности и 

услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване".  

 

Наше питање се односи на то да ли се достављају, и каталог, и атести за све столице или 

само каталог односно само атести? 

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Атест је документ којим се потврђује да је материјал, тј. тражени производ на нивоу који 

прописују технички услови из конкурсне документације и доказ да испуњава захтев за 

употребу претходним тестирањем производа. 

Каталог је документ са описом техничких карактеристика производа, уз могућност 

прилагања фотографија у овом случају. 

 

Потребно је доставити и атесте и каталог за тражена добра. 

 

Овај одговор чини саставни део Конкурсне документације и чини прилог исте.                                                          

 

                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 44/19                                 

                                                                                          


