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Предмет: Појашњење конкурсне документације број 11-Н 500-404-01-00530/2015 -15008-4
за јавну набавку добара - архивских полица са услугом испоруке и монтаже ,,F-co“ организационе
јединице Пореске управе, Регионалног одељења Ниш, као и одржавање истих у гарантном року у
отвореном поступку.
На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним
набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара - архивских
полица са услугом испоруке и монтаже ,,F-co“ организационе јединице Пореске управе,
Регионалног одељења Ниш, као и одржавање истих у гарантном року у отвореном поступку.
Појашњења/одговори на постављена питања:
Питање: Да ли свака полица од тражене количине 71 ком. треба да стоји засебно или ћете
везивати (спајати 3,4,5 ili 10 комада у низу) ?
Ово је јако битно из разлога што ако поручујете да свака засебно стоји приликом спајања
имаћете доста рамова (стубова) вишка
и тако беспотребно платити више....
Пример
у колико спајате 5 полица-потребно Вам је 6 рамова
у колико поручите сваку засебно потребно Вам је 10 рамова
разлика у цени је евидентна.
Одговор: На страни 5 конкурсне документације за предметну јавну набавку, у тачки 2.
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, у подтачки 2.1., наведено
је да се јавна набавка спроводи за набавку добара - 71 архивска полица- и прецизно су
побројане (по тачкама) техничке карактеристике које полице мора да поседују, а које су
опредељене од стране Наручиоца, a то значи да поред наведених димензија, свака полица
треба да буде целина за себе, под условом да постоји могућност међусобног спајања са
другом полицом (уколико се за то укаже потреба и у зависности од организационе
јединице наручиоца) и да свака полица мора да има могућност фиксирања за под.
Комисија наручиоца:
Тамара Марковић
Срђан Стевановић^ ^ ^ Ј ј г
Славиша Стевановип^
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