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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка бр.13-108-00
Дана 10.10.2013.године Наручилац је примио Захтев за додатним информацијама
конкурсне документације у коме се наводи следеће:

„На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12,), захтева додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну
набавку ЈН 13-108-00 – Куповина намештаја за потребе опремања објеката Предшколске
установе „11. април“, обликована у две партије и то:
Поводом вашег захтева из конкурсне документације да су понуђачи дужни да за све
врсте материјала од кога је израђен намештај доставе Атест (сертификат) од стране
овлашћеног сертификационог тела, као и након одговора на постављена питања
потенцијалних понуђача објављена на Порталу јавних набавки, од 30.09.2013., као и од
07.10.2013. године, скрећемо пажњу Наручиоцу да је немогуће за све материјале
обезбедити тражене атесте, а из разлога што се поједини производи увозе, а пошто нисмо
произвођачи, да бисмо добили наведене атесте потребно је купити захтевани материјал
(без обзира на исход поступка јавне набавке), те стога постављамо питања да ли
Наручилац може да измени конкурсну документацију И не тражи атесте за буков масив,
јасенове летвице, као И за металне плоче, а имајући у виду да се за све наведене производе
доставља каталог (односно технички цртеж) као И да ће изабрани понуђач доставити
банкарске гаранције за добро извршење посла И за отклањање недостатака у гарантном
року као средства обезбеђења извршења уговора.“
Наручилац у вези са тим даје следећи одговор:
Понуђач је у обавези да за материјале од којих се израђује намештај достави Атесте, у
свему у складу са конкурсном документацијом, као и додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације објављеним на Порталу јавних набавки
30.09.2013. године и 07.10.2013. године, а која се односе на достављање Атеста.
Достављањем тражених атеста понуђач доказује да ће, уколико буде изабран, испоручени
намештај бити одговарајућег квалитета, а сами Атести могу бити издати понуђачу,
његовом добављачу-произвођачу, или увознику, и сл.
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