Основна школа „Алекса Шантић“
Ул. Краља Петра Првогбр. 9; 11000 Београд
Датум: 30.03.2018. год.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 06
По јавној набавци број 1/18– Набавка намештаја
П-питање
O-одговор

П1: Поштовани, сматрамо да треба да упутимо овај приговор за ЈН бр 1/18 која је
објављена на порталу ЈН дана 9.3.2018. По истој расписаној набавци смо спремали
потребну документацију. Дана 23.3. и 26.3.2018 додају се на портали ЈН нови додатни
услови за исту набавку. Сматрамо да су додатни услови непотребни.
Тражимо ТАЧКА бр 2 ИЗБАЦИТИ :
1. Преса за ламенирање
2. Обрадни центар ламенирање
3 Преса за топло фурнирање и контактна бушилица
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
У Србији постоји 10 специјализованих фирми за производњу отпресака,одакле се сви
произвођачи школског намештаја снабдевају.
Као непотребно сматрам да понуђач располаже стандардом СРС ИСО 14001: 2015 ФСЦ ЦОЦ.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Отпресци се добијају обрађени, универ се купује од специјализованих предузећа (нико од нас
није произвођач универа).
КАДРОВСКИ капацитет
Сматрамо да треба избацити Инг Дизајна и Ентеријера
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Тражени производ је већ дизајниран.
Како тражите нове додатне услове , где је учешће челика преко 50 % неопходно је да
тражимо још и додатне услове у техничким капацитетима да понуђач располаже :
1. Трачна машина за сечење цеви
2. ЦНЦ маказа и ЦНЦ преса
3. Најмање 10 ЦО 2 апарата за варење.
4. технолошка линија за електростатичку пластификацију.
O1: Поштовани, преса за ламенирање, обрадни центар за ламенирање и преса за топло
фурнирање и контактна бушилица су машине које су неопходне како би се ова набавка успешно
реализовала. Пре свега, јер се исте користе за израду отпресака наслона код школских столица.
Што се тиче стандарда, истраживањем тржишта утврдили смо да захтеван стандард поседује
више произвођача намештаја, те је самим тим обезбеђена конкуренција у смислу члана 10. ЗЈН.
На Ваш захтев да је потребно избацити из конкурсне инжењера дизајна и ентеријера, не можемо
се сложити пре свега због тога што за намештај нису дати технички цртежи, фотографије, те

сматрамо да је потребно да понуђач у свом колективу има радно ангажованог дизајнера
намештаја и ентеријера, а да је исти додатни услов у логичкој вези са предметом јавне набавке, у
смислу одредби члана 76. став 6. ЗЈН.
На захтев да је потребно додати још нешто од додатних услова, Комисија ће извршити анализу
тог захтева, испитати тржиште у том смислу, односно да ли би се истим додатним условом
неоправдано ограничила конкуренција, па у односу на то евентуално имплементирати исти у
конкурсну документацију.
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