Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-81/2015-12/20
Датум: 17. 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 15.
јула 2015. године у 15.43 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Молимо да дате опис и димензије за позицију 22 – клуб фотеља.
1. Одговор Комисије:
Димензије 70x66x63cm; материјал – дрвена конструкција обложена полиуретаном
(сунђером); седиште и наслон – дрвена конструкција обложена полиуретаном;
тапацирунг – облога од полиуретана (сунђера) дебљине 6cm тапацирано еко кожом,
по избору наручиоца.
2. Питање заинтересованог лица:
Да ли репарација пулта (позиција 15) значи и замену горње камене плоче или само
замену облоге од универа? Да ли се мењају електроинсталације и да ли има
промена у броју прикључака?
2. Одговор Комисије:
У погледу позоције 15, погледати одговор број: 404-02-81/2015-12/8 од 3. јула 2015.
године и број: 404-02-81/2015-12/11 од 13. јула 2015. године. У погледу другог дела
питања, потребно је предвидети отворе за електроинсталације и прикључке за број
радних места који је наведен у одговору, али не и саме инсталације и прикључке.
3. Питање заинтересованог лица:
Молимо да ублажите додатни услов за учешће који се односи на 200 милиона и 25
милиона динара зараде од продаје, јер су ове вредности знатно изнад вредности

набавке и тиме дискриминишу потенцијалне понуђаче, што је у супротности са
чланом 12. Закона о јавним набавкама.
3. Одговор Комисије:
Комисија за јавну набавку је поставила следећи услов: да је понуђач у периоду од
22. јуна 2011. до дана подношења понуде, од продаје добара која су истоврсна или
слична добрима која су предмет ове јавне набавке, остварио укупне приходе од
најмање 200.000.000 динара без ПДВ, од чега најмање један уговор вредности
25.000.000 динара без ПДВ. Комисија за јавну набавку сматра да је услов у
логичкој вези са предметом јавне набавке јер се односи на приходе од продаје
добара која су истоврсна или слична предмету ове јавне набавке, а за чије
доказивање је остављен период од преко четири године, што је и те како широко
постављен услов који може испунити свако заинтересовано лице које испуњава и
остале услове за учешће.
4. Питање заинтересованог лица:
Молимо да образложите додатни услов за учешће који се односи на располагање
машинама и алатом, између осталог сушаром за фурнир и други материјал, јер није
у логичкој вези са предметом јавне набавке, што је у супротности са чланом 12.
Закона о јавним набавкама.
4. Одговор Комисије:
Комисија за јавну набавку је поставила следећи услов: да понуђач располаже
следећим машинама и алатом – машина за вертикално кројење плоча, машина за
хоризонтално кројење плоча, форматизер, машина за кантовање, машина за обраду
кривих рубова, типл машина, CNC машина за обраду плоча и масива, машина за
сечење фурнира, машина за спајање фурнира (спајачица), аутоматска преса за
пресовање фурнира, сушара за фурнир и други материјал, посебна просторија за
лакирање, машина за шивење, ручни виљушкар, виљушкар на погон (дизел, гасни,
електрични и сл.). Комисија за јавну набавку сматра да је услов у логичкој вези са
предметом јавне набавке јер се односи на машине и алат неопходан за извршење
ове јавне набавке, а за чије доказивање је потребно доставити пописну листу,
уговор о закупу/лизингу, уговор о пословно-техничкој сарадњи и слично, што је и
те како широко постављен услов који може испунити свако заинтересовано лице
које испуњава и остале услове за учешће.
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

