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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.13-109-00
Дана 18.10.2013.године Наручилац је примио питање за јавну набавку бр.13-109-00 у
коме се наводи следеће:
1. У вези ЈН бр. 13-109-00 - измене конкурсне документације од 15.10.2013. год. која
се односи на Техничку спецификацију за партију 1 за ставке
55,56,57,58,59,60,63,64,65,68,69,70,71,73,74 И 78 додали сте дебљину
киселоотпорног челика И остале карактеристике које производ мора да задовољи.
У делу конкурсне документације Техничка спецификација , тражите да понуђачи
обавезно доставе проспект са сликама понуђених добара, са подацима о техничким
карактеристикама добара која су предмет набавке, из којих Наруцилац
недвосмислено може утврдити квалитет понуђених добара,димензије,материјал
израде,опис И техничке карактеристике понуђених добара.
ПИТАЊЕ: Будући да се у каталогу произвођача могу видети слике И димензије
добара које се нуде али не И опис материјала од којег су израђени,шта треба да
доставимо као доказ да би Наручилац могао недвосмислено да утврди квалитет
траженог материјала?
2. Под редним бројем, 71 тражите ресторанску тацну 44x37 рф. Димензија тацне
одступа од стандарних димензија.
ПИТАЊЕ: Да ли је дошло до грешке у опису димензија тацне? Да ли су то
унутрашње или спољашње димензије ?
3. Под редним бројем 75 тражите пластични поклопац за термос посуде ǿ 35 цм, а под
редним бројем 76 за ǿ 31 цм. Произвођач термоса има две врсте пвц поклопца за
5лит. И од 10-40 лит. Међутим димензије поклопца нису идентичне.
ПИТАЊЕ : Дали је дошло до грешке у опису димензија поклопца ? Молимо Вас да
нам кажете за које литраже термоса се односе ПВЦ поклопци ?
Наручилац у вези са тим даје следеће одговоре:
1. Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у делу Техничка
спецификација за Партију 1 и Партију 2, одређено је да су понуђачи у обавези да
доставе Проспект са сликама понуђених добара, са подацима о техничким
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карактеристикама добара која су предмет набавке, из којих Наручилац
недвосмислено може да утврди квалитет понуђених добара, димензије,
материјал израде, опис и техничке карактеристике понуђених добара. Понуђач
је у обавези да на Проспектима назначи редни број добра из Техничке
спецификације и број партије.
У складу са наведеним, уколико у произвођачком каталогу није назначена врста
материјала, понуђач је дужан да у самим проспектима, или на посебном документу,
(потписаном и овереном од стране овлашћеног лица понуђача), који ће доставити уз
проспекте, означи материјал израде за сваку ставку из Техничке спецификације за
Партију 1 и Партију 2.
Понуђач је у обавези да у потпуности буде упознат са техничким карактеристикама
добара које нуди, без обзира да ли је произвођач тих добара или продавац/увозник,
и одговоран је за тачност података које наведе у својој понуди.
2.

Спољашне димензије ресторанске тацне 44x37 рф под редним бројем 71, су 50х38
цм од киселоотпорног нерђајућег челика 18/10 Cr/Ni, AISI 304, Č4580.

3.

-Спољне ивице пластичног поклопца за термос посуде под редним бројем 75, су
фи 35 цм.
-Спољне ивице пластичног поклопца за термос посуде под редним бројем 76, су
фи 25 цм .

Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу с додатним појашњењима
везано за горе наведене тачке 2. и 3.
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