ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 03-51/16:
02.03.2016.
1. Питање: Као доказ за технички капацитет наводите саобраћајну дозволу и доказ о
важности исте. С обзиром да је рок важења саобраћајне дозволе уписан и видљив
на самој саобраћајној дозволи, да ли сте мислили на важност регистрације? У том
случају би требало доставити копију полисе осигурања.
Одговор: Мисли се на важност регистрације, па се самим тим уз фотокопију
саобраћајне дозволе доставља и фотокопија полисе.
2. Питање: Код техничког капацитета- да ли је довољно да поседујемо вертикални
форматизер и кантарицу неког другог произвођача или морају бити искључиво
марке које тражите, пошто нисте нигде нагласили или сличан произвођач.
Одговор: Довољно је поседовати машине истих карактеристика неког другог
произвођача.
3. Питање: Да ли се меница за повраћај авансног плаћања доставља уз понуду или
приликом потписивања уговора?
Одговор: Меница за повраћај авансног плаћања се доставља уз понуду, а биће
враћена након доделе уговора најповољнијем понуђачу.
4. Питање: Код позиције 1 да ли је у питању гардеробни или архивски ормар и да ли
су леђа ормана од универа или ХДФ-а?
Одговор: У питању је архивски ормар. Леђа ормара су од ХДФ-а.
5. Питање: Које су димензије покретне касете код позиције 2?
Одговор: 65 х 40 х 53
6. Питање: Код позиције 3, шта је дужина/дубина/висина и да ли сто поседује
полицу?
Одговор: 100 је дужина, 100 је дубина, а 75 је висина. Да, поседује.
7. Питање: Код позиције 5-молимо Вас да детаљније опишете столицу: да ли
поседује лифтомат, механизам за наслон, руконаслоне пвц/хром, звезду пвц/хром
или није покретна већ има конструкцију на санке или 4 ноге?
Одговор: Поседује лифтомат, механизам за наслон, руконаслони пвц, звезда пвцпокретна, тапацирана мебл штофом.

8. Питање: Код позиције 6-која је димензија фиока?
Одговор: 40х50х16. Потребно је 4 фиоке.
9. Питање: Код позиције 7-од ког материјала се ради чивилук (дрво, хром, пластика,
комбинација..)?
Одговор: Ради се метални, стандардни чивилук са 4 куке.
10. Питање: Код позиције 8-која је дебљина медијапана, а која универа?
Одговор: Дебљина медијапана је 4 цм, а универа 18 мм.
11. Питање: Код позиције 9-као и код позиције 5, молимо Вас за детаљнији опис
фотеље?
Одговор: Метални рам, седећи део пресвучен еко кожом, гасно подешавање
висине.
12. Питање: Да ли наведене машине под редним бројем 1 и 2, чијим поседовањем
доказујемо испуњеност додатних услова за учешће, морају бити баш тих наведених
марки или је довољно да понуђач располаже таквим машинама, независно од марке
истих?
Одговор: Довољно је да понуђач располаже таквим машинама независно од
наведених марки.
13. Питање: Молимо да размотрите додатне услове с обзиром да машине које
наводите пре одговарају радионицама за обраду дрвета него индустрији за
производњу намештаја од универа. Поготову имајући у виду да су највеће
количине које захтевате у столицама/фотељама.
Одговор: Наручилац остаје при траженом капацитету. Напомињемо да ове доказе,
односно услове, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава
понуђач, а уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има ове услове
испуњава понуђач, док у ситуацији подношења заједничке понуде ове услове
заједно испуњавају носилац и сви чланови групе понуђача.
14. Питање: Позиција 1, 2, 3, 4, 6-Која врста универа је у питању и које дебљине?
Одговор: Дебљина 188 мм, буква
15. Питање: Позиција 1-Која је испуна двокрилног ормана, да ли су само полице и
колико полица?
Одговор: Полице х 5.

16. Питање: Позиција 2-Касета са 3 фиоке-Која је димензија?
Одговор: 65 х 40 х 53
17. Питање: Позиција 5: Дактило столице-Молимо за ближи опис столице, да ли има
руконаслоне? Од ког су материјала база и звезда столице? Седиште и наслон
тапацирани у мебл штофу?
Одговор: Нема руконаслоне, материјал је пвц, седиште и наслон су тапацирани у
мебл штофу.
18. Питање: Позиција 7-чивилук стојећи- Да ли је чивилук хромирани и колико кука
треба да има?
Одговор: Није хромиран, 4 куке.
19. Питање: Позиција 8-Која је дебљина медијапана?
Одговор: 4 цм.
20. Питање: Позиција 9-Конференцијска столица-да ли је столица из једног дела или
су наслон и седиште одвојени? Седиште и наслон тапацирани у еко кожи? Да ли
столица има 4 ноге или су санке у питању?
Одговор: Наслон и седиште су одвојени, седиште и наслон су тапацирани у еко
кожи, има точкиће.
21. Питање: Позиција 10-Огледало- да ли је огледало у раму, а ако јесте, која је
дебљина рама и материјал? Да ли се качи или лепи на зид?
Одговор: Огледало је у раму, 18 мм, универ, качи се.
22. Питање: Да ли се могу понудити машине других произвођача?
Одговор: Могу се понудити машине других произвођача.

