Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-19/2014-12/10
Датум: 4. јун 2014. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/12), Комисија за јавну набавку је припремила

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара у отвореном поступку
- куповина намештаја и опремање ентеријера
зграде Првог основног суда (Аероинжењеринг) редни број 13/2014
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 4.
јуна 2014. године у 10:36 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
У Техничкој спецификацији, у делу I Суднице, писарнице, шалтери и канцеларије,
тачке I-15 и I-16, молим вас да прецизирате тачан број троседа и четвороседа.
1. Одговор Комисије:
У делу 6.3 Образац структуре цене, са упутством како да се попуни наведено је:
I-15 Столице на греди тросед – 8 комада (што значи 8 * 3 = 24 седећа места);
I-16 Столице на греди четворосед – 50 комада (што значи 50 * 4 = 200 седећих
места).

2. Питање заинтересованог лица:
У одговорима Комисије за јавну набавку у вези са Списком референци, молимо вас
да још једном размотрите постављено питање. Наиме, једна референтна набавка је
један ред у Списку референци, тако да у поље које припада овом реду и колони
''количина'' треба да се упишу сви комади намештаја из једне испоруке са њиховим
називима и количином, што практично није могуће.
2. Одговор Комисије:
Једна референтна набавка није један ред у Списку референци. Једна референтна
набавка обухвата онолико редова колико има различитих врста намештаја у
конкретној испоруци. Пример:

референтни наручилац
(назив и седиште)

назив испорученог добра
(описно)

количина

датум
извршене
испоруке

Пера Перић

столица

23

01.04.2012.

- -

сто

25

01.04.2012.

орман

1

01.04.2012.

Жика Жикић

орман

8

01.04.2012.

- -

столица

10

01.04.2012.

- -

сто

15

01.04.2012.

Мика Микић

столица

1

01.04.2012.

- -

сто

2

01.04.2012.

- -

орман

3

01.04.2012.

- -

Даље, понуђач треба да фотокопира Списак референци у колико год примерака је
потребно како би навео све референце.
Комисија за јавну набавку
Небојша Вигњевић, дипломирани економиста – члан
Ирена Делић, дипломирани економиста – заменик члана
Светлана Марковић, архитекта – члан
Предраг Миливојевић, дипломирани правник – заменик члана
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник – члан
Јадранка Савић, дипломирани правник – заменик члана

доставити:
- заинтересованом лицу које је
тражило додатне информације и појашњења
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

