Основна школа „Алекса Шантић“
Ул. Краља Петра Првогбр. 9; 11000 Београд
Датум: 28.03.2018. год.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 05
По јавној набавци број 1/18– Набавка намештаја
П-питање
O-одговор

П1: Навели сте следеће:Финансијски капацитет:2) Да понуђач у претходој обрачунској години
(2017. година) није исказао губитак у пословању 2) Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН за
претходну обрачунску годину (2017. годину), издат од Агенције за привредне регистре. Уколико
је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему
простог/двојног књиговодства, доставља: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за
утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности, за претходну
обрачунску годину (2017. годину); - потврду пословне банке о оставерном укупном промету на
пословном – текућем рачуну за претходну обрачунску годину (2017. годину).
Како БОН ЈН за 2017. годину још увек није доступан, да ли наручилац прихвата да понуђач
достави Статистички извештај за 2017. годину?
O1: Наручилац ће прихватити Статистички извештај за 2017. годину, те ће у складу са тим
изменити конкурсну документацију.
_________________________________________________________________________________
П2: Које су димензије радног стола? Редни бр. 16.
О2: Димензије радног стола су 140x80x75 cm. У складу са наведеним одговором, наручилац ће
изменити конкурсну документацију.
_________________________________________________________________________________
П3: Да ли се атести односе на цео намештај? Од ставке бр. 1 до ставке бр. 36? На питање од 23.
марта, које се односило на то да ли је довољно само на основу референцне листе закључити да
понуђач нуди квалитетне производе и на предлог да би требало доказати поседовање машина,
возила и стручног кадра, одговорили сте да наручилац остаје при условима захтеваним
конкурсном документацијом. Зашто сте сада променили мишљење?
И након измене конкурусне документације, нисте навели димензије радног стола, ставка бр. 16
као и димензије столице за наставнике ставка бр. 7?

О3: Атести/уверења о квалитету потребно је доставити за ставке: 2. - Школска клупа двосед;
3. - школска столица и 7. - тапацирана столица за наставника. Тражи се важећи сертификат EN
312 за универ који се односи на извештаје за одређивање садржаја формалдехида, влажности,
густине и затезне тврдоће и модула еластичности. У складу са наведеним, Комисија ће
извршити измену у конкурсној документацији.
На питање заинтересованог лица зашто је наручилац променио додатне услове и начин
доказивања истих, Комисија за предметну набавку наводи да је након добијеног питања и
сугестија датих од стране заинтересованог лица, поново размотрила конкурсну документацију
као и истраживање тржишта, што је довело до става Комисије да се пропишу додатни услови
који су у логичкој вези са предметом јавне набавке у смислу члана 76. Закона о јавним
набавкама, а који су у диспозицији наручиоца. Сами разлози промене додатних услова су ти
што се оваква јавна набавка спроводи веома ретко, и то што је потребно да се обезбеди највиши
квалитет понуђених добара који је намењен ученицима школе.
Што се тиче димензије радног стола, исти је димензије 140x80x75 cm, док је димензија столице
за наставнике 80x53,5x57 cm. У складу са наведеним, наручилац ће изменити конкурсну
документацију.
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