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На захтев потенцијалног понуђача који је преузео конкурсну документацију дајемо следећа
допунска објашњења:

Питање 1.
У Партији 3 конкурсне документације – Канцеларија директора у техничком опису позиције
4.3. Полица за књиге у нишама стоји да је потребно израдити две полице у нишама у зиду,
леву и десну, димeнзија 159 и 145 цм ширине и са укупном висином од пода 265 цм. Свака
од њих је замишљена из две целине, доња целина са вратима и горња – са отвореним
полицама, док у табели спецификације намештаја и структуре цена пише да је потребно
израдити једну полицу.
-

Да ли је потребно израдити једну полицу и којих димензија, 159 цм ширине и 265 цм
висине или 145 цм ширине и 265 цм висине?

-

Да ли је потребно третирати обе полице у нишама као једну, па је онда њена укупна
димензија 304 цм ширине и 265 цм висине?

Одговор:
Потребно је израдити две полице (сл. 2 Тродимензионални приказ северо-западног зида,
страна 84/151) и то:
- Једна полица димензија 159 х 265 цм
- Друга полица 145 х 265 цм
и обе понудити као једну целину као што то стоји на страни 138/151 - образац 2- структура
понуђене цене.
Питање 2.
С обзиром на то да су за канцеларију директора и канцеларију шефа департмана предвиђени
скривачи гарнишни, који модел гарнишне је потребно нудити? Модел који сте дали на
страни 116/151 сл.13 није предвиђен да се поставља иза скривача израђеног од универа. Да
ли се инсистира да се иза скривача, тј. маске гарнишне поставља гарнишна израђена од
инокса чији сте узорак предложили на страни 116/151 или се може поставити плафонска
пвц двоканална или троканална гарнишна?
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Одговор:
1. У канцеларији директора предвиђен је скривач гарнишли према опису на страни 82/151
и слици на страни 85/151. Такође је у тој канцеларији предвиђен троканални ПВЦ носач
завеса у складу са описом из конкурсне документације.
2. У канцеларији шефа департмана предвиђен је скривач гарнишли према опису на страни
96/151 и слици на страни 98/151. Такође је у тој канцеларији предвиђен троканални ПВЦ
носач завеса у складу са описом из конкурсне документације.
3. За апартманску јединицу предвиђена је метална инокс гарнишла приказана на страни
116/151.
За све три канцеларије предвиђене су исте завесе како је то приказано на страници 116/151
(бела мрежаста провидна завеса).

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

Страна 2 од 2

