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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-61-7/17-IV, а у складу са чланом 20. и чланом 63.
Закона о јавним набавкама(Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-61-4/17-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-61/17-IV
ПИТАЊЕ

ОДГОВОР

1 Ако већ тражите све машине за рад
са пуним дрветом, зашто не
тражите форматизер за сечење
универа и машину за кантовање
када има сечење и фурнирање
иверице и универа као и кантовање
истих?

Наручилац инсистира да део набавке који се односи на
израду намештаја од масива буде израђен старом
столарском техником ручне уникатне израде (у свему
према Измени и допуни конкурсне документације бр.
404-61-8/17-IV), те је у складу са предметом набавке и
захтевима у вези саме методологије израде предмета
одредио услове за технички капацитет. Будући да
наручилац нема посебне захтеве који се односе на
намештај од универа, није дефинисао ни посебне услове
у погледу техничког капацитета неопходног за израду
поменутог предмета набавке дефинисаног Прилогом 3.

2 Где ће се користити пантограм у Измене и допуне конкурсне докуметације број 404-61производњи намештаја, јер се у 8/17-IV
конкурсној документацији не види
да је потребан?
3 Захтевате да Понуђаач има 2 Измене и допуне конкурсне докуметације број 404-61бансека, 2 цикулара и 3 фрезе, а из 8/17-IV
докуметације се не види где ће
бити потребни у том броју. Зар није
довољно да буде све по један
комад?
4 Да ли је довољно да Понуђач има
ЦНЦ машину која мења све
машине које сте тражили, осим
последње две?

Наручилац је јасно нагласио да захтева да дуборез на
масиву буде рађен старом техником уникатне ручне
израде према идејном решењу (Измени и допуни
конкурсне документације бр. 404-61-8/17-IV). У складу
са наведеним захтевом дат је и рок за израду до 60 дана,
што свакако није потребно време за израду предметног
намештаја ЦНЦ машином. Такође, поменута машина не
компензује прву тачку техничког капацитета- линију за
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лакирање.
На основу горе наведеног ЦНЦ машина као доказ да
понуђач испуњава захтеве из техничког капацитета није
могућ.

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР.РЕШЕЊА 404-61-4/17-IV

2/2
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Шифра записа З 8.4-10

ISO 9001:2015

