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Ниш, 18.11.2014. године
Предмет: Појашњење конкурсне документације број 17-Н 500-404-01-01054/2014-15008- за
јавну набавку добара - канцеларијског намештаја (радних/канцеларијских столова са покретним
касетама, дактило столица и канцеларијских ормана), са услугом испоруке и монтаже «F-co»
службене просторије Наручиоца, као и редовног одржавања и поправке у оквиру понуђеног
гарантног рока, све за потребе Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и његових
организационих јединица, 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 - канцеларијског
намештаја (радних/канцеларијских столова са покретним касетама, дактило столица и
канцеларијских ормана), са услугом испоруке и монтаже «F-co» службене просторије Р1аручиоца,
као и редовног одржавања и поправке у оквиру понуђеног гарантног рока, све за потребе Пореске
управе - Регионалног одељења Ниш и његових организационих јединица, у отвореном поступку.
Појашњења/одговори на постављена питања:
1.

Питање: „У конкурсној документацији наводите да су понуђачи дужни да доставе
извештаје о контролисању квалитета издате од овлашћене институције. Да ли је потребно
достављати извештаје о контролисању по тачно задатим димензијама, чиме понуђаче
излажете додатном трошку или је могуће доставити извештаје о контролисању које већ
поседујемо, а који се односе на намештај стандардних димензија (покретне касете,
канцеларијски ормани...)?“
Одговор: На страни 6 конкурсне документације стоји:
Понуђач је дужан да достави Извештај и Сертификат о контролисању квалитета за сваку
врсту канцеларијског намештаја, према карактеристикама датим у поглављу III ВРСТА,
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУЕЕ И СЛ.,
тачка 1. - ВРСТА, КОЛИЧИНА, ОПИС И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА, на
страни 5 и 6 конкурсне документације Наручиоца за предметну јавну набавку опреме канцеларијског намештаја.
Извештај и Сертификат о контролисању квалитета издаје Шумарски факултет
Универзитета у Београду, Институт за прераду дрвета, Завод за контролу квалитета
намештаја, Београд, уколико канцеларијски намештај као предмет јавне набавке потиче из
производње домаћег произвођача.
Уколико канцеларијски намештај као предмет јавне набавке потиче из производње страног
произвођача, понуђач је дужан да достави атест /сертификат о квалитету добара описаних у
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поглављу III, тачка 1 на страни 5 и 6 конкурсне документације наручиоца, који издаје
одговорна инострана контролна кућа и то за сваку врсту канцеларијског намештаја из
наведеног описа, уз обавезан превод од стране овлашћеног судског тумача.

Комисија наручиоца:
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VСилвија Младеновић

2

r. _
O r

fr / đ

