
Наручилац
Библиотека града Београда
Кнез Михаилова бр. 56
11000 Београд
Датум: 21.06.2017. године
Деловодни број: 04-239

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације
у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка библиотечког намештаја, број јавне
набавке 1.1.6/2017

Дана 20.06.2017. године достављен је захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке.

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у
предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 19.), дана
21.06.2017. године Комисија даје следећи:

О Д Г О В О Р

Питање 1:
“Детаљ радијатор МАСКЕ” - На достављеном цртежу “ДЕТАЉ РАДИЈАТОР МАСКЕ” нису
достављене димензије хоризонталних преграда али у сваком случају није немогуће израдити
радијатор маску као што је достављено на цртежу. На датом цртежу број хоризонталних
преграда је 17 што значи да је ширина једне преграде приближно 30-35mm, преграда израђена у
наведеној ширини не може да се обради АБС траком а такође не посдује довољну чврстоћу
тако да би пукла. Минимална могућа ширина хоризонталне преграде износи 70mm. Да ли се
усваја дати предлог?

Одговор:
Извршена је измена конкурсне документације.

Питање 2:
Наведено је “Полице израдити од универ плоча ((типа EGGER - Austria или одговарајуће)
d=25mm, боја WHITE (bela) RAL 9016; обрада: 60% СЈАЈ. Обрачун по комаду и димензијама.”
Egger као произвођач оплемење плоче иверице не производи плоче дебљине 25mm у које су
оплемењене белом меламинском фолијом у белој боји која је сјај. Ткође ниједан други
произвођач у свом асортиману не поседује такав материјал.
Оплемењена плоча иверице се не фарба завршно се оплемењује меламинском фолијом и АБС
траком што значи да се не фарба тако да завршна ОБРАДА не може да буде 60% СЈАЈ, већ
одређена фолија. Потребно је навести шифру траженог дезена и тип опемењене плоче иверице?
На основу достављених описа немогуће је доставити понуду јер је опис материјала од којег се
израђује намештај неадекватан тј. дати материјал не постоји и немогуће га је произвести.



Одговор:
Извршена је измена конкурсне документације.

Питање 3:
Наведено је “Набавка потребног материјала, израда и монтажа двовисинског пулта за опремање
библиотеке. Пулт израдити од универ плоча ((типа EGGER - Austria или одговарајуће) d=25mm,
боја WHITE (bela) RAL 9016; обрада: 60% СЈАЈ. Потребно је доставити технички цртеж датог
пулта или технички опис?

Одговор:
У техничкој спецификацији су дате основне димензије пулта и укупна количина иверице

(м²) потребне за израду овог елемента. Цену формирати према наведеној количини материјала.
Детаље израде намештаја усагласити са Инвеститором пре коначне производње.

Понуђачи подносе понуде у складу са извршеним изменама.
У прилогу достављамо измену конкурсне документације – пречишћен текст.
Имајући у виду да је дана 21.06.2017. године измењена конкурсна документација, а како

је чланом 63. став 5. Закона прописано да ако наручилац измени конкурсну документацију осам
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда, нови рок за подношење понуда је 29.06.2017. године године до 10.00 часова.
Отварање понуда ће се одржати одмах након истека рока за подношење понуда дана
29.06.2017. године у 10.30 часова.

У прилогу достављамо обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку
у поступку јавне набавке мале вредности добара –

број јавне набавке 1.1.6/2017
образована Решењем бр. 04 - 143 од 15.05.2017. године


