Влада Републике Србије
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
Број: 404-02-15/2017-01
Датум: 27. октобар 2017.године
Београд

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Одговор бр.1 на питања од 26. октобра 2017.
године, у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ –
1/2017 за добра – Канцеларијски намештај.
Питање:
1.
Да ли је потребно обићи локацију пре давања понуде, с обзиром да је у
спецификацији за позицију 15 наведено „на лицу места“, како бисмо дали адекватну
цену? Ако јесте, молим вас да наведете време када увид може да се изврши и контакт
особу.
Одговор:
Да. Ради давања адекватне и што квалитетније понуде, а због нестандардних димензија
фронтова, пожељно је да потенцијални понуђачи изврше увид на лицу места. Долазак
најавити најраније један дан пре обиласка, на тел. 011/3340-737; контакт особа: Марија
Кујачић.
Питање:
2.
У делу додатни услови наведено је да понуђач мора да располаже са 1
запосленим или радно ангажованим инжењером који мора да поседује сертификат
AUTODESKA за рад у AUTOCadu у 2D и 3D, а у делу докази за исти услов наведено је
да за инжењера шумарства и архитектуре неопходно доставити одговарајући
сертификат. Па вас молимо да појасните да ли је исти потребан за 1 инжењера
(шумарства или архитектуре) или и за једног и за другог?
Одговор:
Довољно је да један инжењер поседује захтевану лиценецу.
Питање:
3.
Да ли је могуће доставити горе поменути сертификат издат од неке друге
акредитоване куће за рад у 3 D моделовању?
Одговор:
Могуће је доставити и сертификат неке друге акредитоване куће за рад у 3 D
моделовању, као доказ.

Питање:
4.
Позиција 14- да ли кухиња садржи фиоке, ако да колико?
Одговор:
Позиција 14 – кухиња садржи један елемент са три фиоке.
Питање:
5.
Да ли су врата горњих елементиа опремљени искључиво шаркама?
Одговор:
Врата свих горњих елемената опремљена су гасним амортизерима.
Питање:
6.
Да ли кухиња поседује соклу?
Одговор:
Кухиња поседује заштитну соклу.
Питање:
7.
Позиција број 16-Молим вас да нам доставите технички цртеж за пулт обзиром
да га нема у конкурсној документацији, а у опису позиције писе да је пулт у целости по
техничком цртежи.
Одговор:
У прилогу достављамо технички цртеж за позицију 16. Пулт.
Питање:
8.
Позиција 1- да ли је неопходно да стопе ноге стола буду конусно заобљене?
Одговор:
Потребно је да ноге стола – позиција 1 буду конусно заобљене.
КОМИСИЈА

