Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
Број: 1605-13/16
Датум: 25. јун 2019. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности
- Набавка канцеларијског намештаја за потребе Министарства спољних послова редни број: ЈН 16/2019
на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 24. јуна
2019. године у 16:16 часова, а примљен дана 25. јуна 2019:
1. Питање заинтересованог лица:
Код позиције 3.Радна столица наводите да је наслон радне столице полиуретанског
пуњења,
а
седиште
је
од
изливене
полиуретанске
пене
Молимо Вас да нам одговорите да ли су седиште и наслон обложени сеченим сунђером
или ливеним сунђером.
Такође, код исте позиције захтевате да база буде метална, пресвучена црном украсном
пластиком, међутим, овакав тип базе се углавном више не производи и понуђачи
имају у понуди пвц базе и металне хромиране базе.
Молимо Вас да нам одговорите који тип базе је одговарајући
1. Одговор Комисије:
Прихватљиве су обе варијанте, и изливени и сечени сунђер.
Наручилац ће прихватити металне хромиране базе.
2.Питање заинтересованог лица:
Код позиције 4.Радна фотеља захтевате да руконаслони буду хромирани из једног
дела
и
да
пролазе
испод
седишта
Да ли понуђачи могу да понуде руконаслоне који су углавном присутни на тржишту и
имају их готово сви понуђачи, а хромирани су и повезују седиште и наслон

(причвршћени

су

на

седиште

и

наслон

фотеље)?

2.Одговор Комисије:
Прихватљиво је.
3.Питање заинтересованог лица:
Код Позиције 9.Клуб фотеља наводите да се фотеља тапацира еко кожом по избору
наручиоца од достављених узорака у минимум три нијансе ове боје
Молимо вас да нам појасните шта подразумевате по термином …”минимум три
нијансе ове боје”
3.Одговор Комисије:
Мисли се на три различите боје (бордо, тамно зелена и беж).
Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку

-

објавити на:
Порталу јавних набавки
интернет страници наручиоца

