Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-81/2015-12/16
Датум: 15. јул 2015. године
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку
- куповина намештаја и опремање ентеријера зграде
Прекршајног суда у Београду у ул. Устаничка бр. 14 редни број 22/2015
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 13.
јула 2015. године у 12.47 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Да ли и када можете да нам обезбедите обилазак објекта и да ли је обилазак
обавезан за учешће у поступку јавне набавке?
1. Одговор Комисије:
Три обиласка су организована 1., 8. и 14 јула. Обилазак није обавезан за учешће у
поступку јавне набавке.
2. Питање заинтересованог лица:
Да ли су сви столови од 25cm иверице и колики је број полица у орманима?
2. Одговор Комисије:
За столове за које постоји цртеж дебљина универа је наведена у цртежу, за остало
је наведена у спецификацији. У орманима за предмете у судницама предвидети
четири, а у орманима за смештање персоналних досијеа шест полица.
3. Питање заинтересованог лица:
Молимо да дате опис и димензије полица за архиву (редни број 17.)?
3. Одговор Комисије:
Рeгaл изрaђeн oд квaлитeтнoг чeличнoг лимa, сви eлeмeнти плaстифицирaни, 4
плaстичнe стoпe пo кoмплeту, 6 мeтaлних пoлицa при чему је последња полица
покривна, мoнтирaњe пoлицe шрaфљeњeм. Предвидети укрућење на местима на
којима је то потребно. Димензије 96/40/200cm -ширина/дубина/висина.

Комисија за јавну набавку
- Јадранка Савић, дипломирани правник
- Светлана Марковић, дипломирани архитекта
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник
- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке
доставити:
- заинтересованом лицу које је
тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

