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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 25.09.2013.године Наручилац је примио Захтев за разјашњење тендерске 
документације у коме се  наводи следеће: 

„1. Молимо Вас да наведете прецизно за које материјале тражите сертификате обзиром да 
је списак тражене опреме велики и нека опрема се увози и не прави код нас те је немогуће 
добити сертификате за метеријале. 
  2.Услучају да понуђач учествује за обе партије шта треба да спакује уз другу 
партију?Обзиром да је образац понуде заједнички као и образац структуре цене.Једино је 
уговор одвојен. Наведите прецизно које обрасце треба запаковати са другом партијом. 
 3. Да ли соло меница прилаже за сваку партију посебно? 
 4. Да ли у каталогу уместо слике може да се приложи технички цртеж са техничким 

описом обзиром да сва опрема није типска него по Вашим захтевима?“ 
 

Наручилац у вези са тим даје следеће одговоре: 

1. Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у Техничкој спецификацији, 
предвиђено је да је понуђач у обавези да достави Атест (сертификат) о квалитету 
материјала за све врсте материјала од кога је израђен намештај, издат од стране 
овлашћеног сертификационог тела.  
Достављени атести треба да се односе на материјале од којих се израђује сам намештај 
(дакле универ, буков масив, пуно дрво/буков шпер, буков ламинат, буков отпресак, 
оплемењени лесонит, ХПЛ ламинат, јасенове летвице, металне плоче), а не на материјале 
од којих се израђују помоћни и декоративни делови намештаја и пратећа опрема (нпр 
точкићи, рамови, тапацирунг и сл.)  
 
2. У складу са Упутством понуђачима како да сачине понуду, датим на страни 28. 
Конкурсне документације, уколико понуђач подноси понуду за обе партије, није потребно 
да  понуду пакује посебно и подноси у две одвојене коверте или кутије, већ понуду 
подноси у једној коверти или кутији, при чему на коверти/кутији назначава број партије/а 
за коју/е подноси понуду.  
Како је назначено у Конкусној документацији, докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да 
понуђач подноси понуду за обе партије, могу бити достављени у једном примерку.  
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Понуђач попуњава модел/е уговора за партију/е за коју/е подноси понуду, као и ставке у 
Обрасцу понуде и Обрасцу структуре цене које се односе на партију/е за коју/е се подноси 
понуда. 
 
3. Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку предвиђено је да понуђач, као 
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, доставља бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС, оверену 
печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
2% од укупне вредности понуде (без ПДВ), са клаузулом „без протеста”. Под укупном 
вредношћу понуде подразумева се укупна вредност свих партија за које се подноси понуда 
без ПДВ-а, те у складу са наведеним понуђач доставља једну бланко сопствену меницу за 
озбиљност понуде. 
 
4. Понуђач може уместо слике у каталогу приложити технички цртеж понуђеног добра са 
техничким описом, при чему је у обавези да назначи позицију из Техничке спецификације 
на коју се цртеж односи, и  да достави технички опис из кога се недвосмислено може 
утврдити квалитет, материјал израде, и карактеристике понуђеног добра. 
 
 

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                                                    

                                                                                       с.р. Влајко Томашевић, дипл.правник 

 
         


