
Наручилац
Библиотека града Београда
Кнез Михаилова бр. 56
11000 Београд
Датум: 21.06.2017. године
Деловодни број: 04-240

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:
Достављени су само цртежи за полице и радијаторске маске, те вас молимо да нам доставите и
цртеже за остале позиције у истој форми као и за полице и радијаторске маске, како би могли да
вам доставимо одговарајућу понуду?

Одговор:
У техничкој спецификацији су дате основне димензије свих комада намештаја и укупна
количина иверице (м²) потребне за израду елемената. Цену формирати према наведеној
количини материјала. Детаље израде намештаја усагласити са Инвеститором пре коначне
производње.

Питање 2:

Да ли можете да нам доставите фотографије за:
Б. Покретни мобилијар - позиција 1-Радна столица. Да ли је столица на 4 ноге или на санкама?
Г. Покретни мобилијар - позиција 4-Клуб фотеља/столица?

Одговор:
Извршена је измена конкурсне документације.

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


