РепубликаСрбија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 17-Н 500-404-01-01054/2014-15008-12
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Ниш
Ниш, 01.12.2014. 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 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.
Појашњења/одговори на постављена питања:
Питање: „Као доказе о испуњењу услова који се односе на захтеване минималне техничке
карактеристике специфицираног намештаја захтевате као доказ исправности и квалитета
намештаја достављање атеста за све производе, са сликама-фотографија и или скицама као
и њиховим техничким карактеристикама.
На страни 21/51 документације, део 15, који се односи на додатна објашњења од понуђача
предвиђате обилазак у циљу стручне оцене достављених понуда. Да ли то значи да ће сви
понуђачи бити у обавези, да у за то примереном року, изврше припрему узорака на основу
којих ће део ваше комисије одређен за стручни део понуда, извршити узорковање и
потврдити испуњеност и усаглашеност захтеваних техничких карактеристика са
понуђеним, достављеним атестима и узорцима, обзиром да се ради о јавној набавци велике
вредности?
Одговор: На страни 21 конкурсне документације за предметну јавну набавку у тачки 15.
наведено је да „...уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно
да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача“.
Комисија наручиоца:
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