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Предмет: Додатна објашњења конкурсне документације у поступку јавна набавке број
ЈНОП-09/13
На захтев потенцијалног понуђача који је преузео конкурсну документацију дајемо следећа
допунска објашњења:
Питање 1.
По конкурсној документацији у делу Партија 3 – Канцеларија директора на страни 79/151 у
табели спецификације намештаја није наведена канцеларија секретарице која је предмет
уређења директорске канцеларије. Молимо да прецизирате количине у табели. Такође,
молимо да дефинишете дубину полице у канцеларији секретарице.
Одговор:
Ваша примедба је умесна, али пошто за нове измене спецификација нема довољно времена,
одлучили смо да се опрема и уградња опреме за канцеларију секретарице директора не
нуди. У том смислу извршена је измена странице 83/151 у којој се брише поглавље 4.10
канцеларија секретарице.
Питање 2.
По конкурсној документацији у делу Партија 3 – Канцеларија директора, спорна је потребна
количина израде и монтаже позиције 4.3. Полице за књиге у нишама. У табели на страни
79/151 наведена количина је 1 ком, док у техничком опису стоји да је потребно израдити и
монтирати 2 ком. Молимо да прецизирате количине.
Одговор:
На страни 81/151 дошло је до недоумице да ли се ради о једнини или множини, односно о
једној или две полице, па је стога извршена измена поглавља 4.3 , по којој је та дилема
разрешена, пошто се ради о једној полици из два дела - целине:
- доња полица са вратима-затворена,
- горња полица-отворена
што значи да треба нудити једну полицу.
Питање 3.
Молимо техничку спецификацију и ближи опис за завесе и гарнишне потребне за
канцеларију директора и канцеларију шефа департмана у партији 3 конкурсне
документације, с обзиром да се на страни 116/151 налази опис за завесе и гарнишне
потребне за апартманску јединицу.
Одговор:
За канцеларију директора и канцеларију шефа департмана демензије завеса и гарнишли дате
су на странама 79/151 и 93/151, а опис ових позиција важи са фотографије на страни
116/151, који се односи на апартманску јединицу.
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Питање 4.
Спецификација намештаја на страни 93/115 и Структура понуђене цене на страни 138/115
нису усаглашене. Молимо да формирате коначну табелу и исту доставите.
Одговор:
Спецификације на странама 93/151 и 138/151 дефинитивно су усаглашене тако што је
поново измењена страница 138/151 која се доставља у прилогу.
Питање 5.
Понуђач који учествује на тендeру за све партије да ли треба да достави:
1. Писмо о намерама на процентуални износ од укупне вредности у једном износу за
све партије ?
2. Писмо о намерама са појединачно исказаним вредностима за сваку партију и
збирним износом за све партије ?
3. За сваку партију посебно писмо о намерама?
Одговор:
Понуђач је дужан да уз понуду достави посебно писмо о намерама пословне банке, за сваку
партију за коју конкурише.
Ово из разлога да би се избегле могуће недоумице приликом закључења уговора.

Напомена
1. Проследити свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију
2. Објавити на Порталу јавних набавки и веб страници наручиоца www.np.ac.rs
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