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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 06
По јавној набавци број 1/18– Набавка намештаја
П-питање
O-одговор

П1: У измењеним условима за учешће у поступку јавне набавке у техничком капацитету између
осталог тражили сте и хоризонтални и вертикални форматизер? Молимо Вас да нам појасните
шта се из Ваше спецификације траженог намештаја израђује искључиво на хоризонталном
форматизеру, а шта искључиво на вертикалном форматизеру обзиром да захтевате оба
форматизера.
O1: Не постоји ни једно добро из техничке спецификације које се искључиво израђује на једном
од горе наведених форматизера. Сврха истих је сечење иверице (материјал који се у техничкој
спецификацији тражи) које столарске радионице добијају у великим таблама помоћу којих се те
табле раскрајају на мање парчиће потребне за даљи рад. Комисија је приликом одређивања
додатног услова утврдила да су форматизери саставни део сваке столарске радионице, без којих
би сам почетак рада у столарској радионици малтене био немогућ.
___________________________________________________________________________________
П2: Појасните нам зашто у техничком капацитету не тражите ни једну машину за обраду метала,
иако се више од 50% вредности набавке односи на клупе и столице где је метална конструкција
већински део производа? Да ли сте то пропустили?
О2: Комисија није тражила машине за обраду метала, јер је сматрала да је довољно тражити оне
које су тражене у оквиру техничког капацитета, на основу којих је могуће закључити да је
понуђач у могућности да испоштује рок испоруке, тим пре што су тражене оне машине које
утичу на сам процес производње и квалитет израде траженог намештаја.
_________________________________________________________________________________
П3: Тражите атесте – потврде о квалитету издате од надлежног органа акредитованог за вршење
контроле квалитета, да ли атести требају за све ставке из Ваше спецификације.
О3: Атести су потребни за следеће ставке: 2. – школска клупа двосед; 3. – школска столица и 7.
– тапацирана столица за наставника.

__________________________________________________________________________________
П4: Тражите ISO 27000 – успостављен систем менаџмента безбедношћу информација, молимо
Вас појасните на које информације из ове набавке се тај систем односи?
О4: Наручилац ће изменити конкурсну документацију.
___________________________________________________________________________________
П5: Тражите ISO 50001 – успостављен систем управљања енергијом – појасните нам зашто је
Вама овај сертификат неопходан у набавци – на шта се конкретно односи?
О5: Наручилац ће изменити конкурсну документацију.
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