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На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 54. став 12. и члана 63. став 2.
и 3. Закона о јавним набавкама дајемо појашњење на постављена питања потенцијалних понуђача.

1. Питање: На страни 4/43 дали сте процењену вредност за партију 2 од 1.008.000,00
динара без ПДВ-а. Обзиром да се ради о количини од 350 архивских полица из
Ваше процењене вредности произилази да је цена траженог комплета 2.880,00
+ПДВ, што је нереално ниска цена за тражени тип полице.
Молим Вас да проверите да ли је дошло до грешке у износу процењене вредности.
Одговор: Процењена вредност представља износ јавних средстава, односно,
обухвата укупни плативи износ понуђачу, који наручилац очекује да ће утрошити у
поступку набавке одеређеног добра, услуге или радова.
Наручилац процењену вредност заснива на истраживању тржишта, на
информацијама које прибави на тржишту, која је валидн ау тренутку покретања
поступка.
2. Питање: На страни 6/46 у делу ОПИС навели сте да полице морају имати
перфориране стубове „L“ 40х40х2мм и да су тацне (преграде) са доње стране
ојачане додатно са U укрућењем.
Да ли је обзиром да смо дугогодишњи произвођачи металних полица, могуће
понудити нашу стандардну полицу тражених димензија и носивости 100кг по
свакој тацни, са нашим стандардним стубовима који су димензије „L“ 35х35х1,2мм
и који су ојачани методом биговања, као и наше стандардне тацне које су урађене
од лима дебљине 1мм. Квалитет и носивост понуђене полице били би
верификовани извештајем о контролисању издатим од стране акредитоване
лаборатије, а који сте и Ви тражили у тачки 1.2 (под г) ДОДАТНИ УСЛОВИ?
Одговор: Понуђач нуди добро тражених карактеристика онако како је
конкурсном документацијом захтевано и одговарајући извештај о квалитету.
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Питање: За партију 2.захтевате да понуђач поседује извештај о контролисању па
нам одговорите да ли може да се достави атест са приближним димензијама
захтеваних полица како се не бисмо излагали додатном трошку.
Одговор:Наручилац је конкурсном документацијом дефинисао техничке
карактеристике и у том смислу понуђач доставља одговарајући доказ за понуђени
квалитет.
Додатна појашњења конкурсне документације биће достављена заинтересованом лицу,
објављена на порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца
www.purs.gov.rs/aktuelnosti.
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