Број: 02/201-1
Датум: 31.03.2016.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије број 124/12, 14/15 и
68/15 у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на постављена питања у поступку
јавне набавке добара,
ЈН 91/15 –хотелски намештај за потребе Института за
рехабилитацију.

Питање бр. 2:
„Молимо да нам, везано за јавну набавку добара број 91/15- Хотелски намештај за потребе
Института за рехабилитацију, одговорите на следећа питања:
1. Позиција 28: Да ли за наведену позицију можете доставити технички цртеж или
фотографију?
2. Позиција 44: Да ли се у сваки корпус који образује наведени ормар поставља десет полица
или се број полица равномерно дели на сва три корпуса који образују ормар?
3. Позиција 50: Наведено је „Плакар димензије – ширина/дубина/висина 207/60/275“ док у
опису позиције наводите „Позицију реализовати као 4-крилну, крила висине цца 190+65 цм, са
бравицама и кључевима.“ Збир висине та два корпуса је 255 цм. Које мере да се придржавамо
приликом издавања понуде?
4. Позиција 67: Да ли можете да доставите цртеж или фотографију датог стола?
5. Да ли се у табели са описима у коју се уписују цене уноси цена са ПДВ-ом или без ПДВ-а
Такође у поље „УКУПНО“ да ли се уноси укупна цена за све тражене артикле са ПДВ-ом или
без ПДВ-а?
6. Да ли је потребно доставити каталог понуђених производа?
Одговор бр. 2:
1. Позиција 28.: Пулт за вежбе за цртежом у прилогу 1 . Нацртана и струњача која није део
понуде.

2. Позиција 44: У ормар се уграђује укупно 10 полица, равномерно по корпусима.
3. Позиција 50:Укупна висина плакара је 275цм. Крила су цца 190+85цм.
4. Позиција 67: фотографија стола је у прилогу 2 (дат је приближан изглед)
5. У табелу се уносе цене без ПДВ-а.
6. Може се доставити каталог производа (није услов).

Прилог 1 позиција 28 – пулт за вежбе цртеж

Прилог 2 позиција 67 – сто (приближан изглед)

Овај одговор је саставни део конкурсне документације.
Београд, 31.03.2016. године

Комисија за ЈН 91/15

