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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) , а у вези са 

јавном набавком бр.05/17 - Намештај, Комисија за јавну набавку објављује 

 

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА 

Јавна набавка мале вредности бр.05/17 –  

Намештај 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

Питање бр.1: У техничкој спецификацији је наведено под редним бројем „8. Столица-расклопива, са 

седиштем и наслоном“ и „9. Школска клупа, једносед – расклопива“.  

Шта се под тим описом тражених производа подразумева? 

Какво конструкционо решење је потребно извести да би столица и клупа били расклопиви? 

Да ли постоји технички цртеж/скица тражених производа?  

Одговор бр.1: С обзиром на то да је потреба Наручиоца да се (расклопиви) столови и столице под 

редним бројем 8. и 9. у спецификацији производа у конкурсној документацији не користе свакодневно 

већ по потреби, Наручиоцу је веома битно да се исти могу лако принети/одложити и да при томе 

заузимају што мањи простор. Из наведеног разлога, процена Наручиоца је да је напрактичније да 

конструкције тих производа имају могућност склапања/расклапања ради ефикасније употребе и лакше 

манипулације истима. Потребно је да механизам за расклапање столова и столица буде чврст, ефикасан 

и поуздан и да конструкцијски има предвиђен радни положај у којем је „закључан“ тј, положај у којем се 

они користе за употребу. Због чврстоће и подударања са осталим намештајем, материјали за израду 

столица и столова треба да буду у складу са захтевом из конкурсне документације, а сам принцип 

техничке израде је остављен понуђачима. 

 

Питање бр.2: У делу Техничка спецификација под редним бројевима 8. и 9. навели сте да је столица 

расклопива, као и школска клупа – једносед. С обзиром да су технички описи исти као за клупе и 

столице са почетка техничке спецификације, интересује нас да ли се ради о техничкој грешци јер 

школске клупе и школске столице не могу бити расклопивог типа. Молимо Вас за појашњење. 

Одговор бр.2: Није у питању техничка грешка. Наиме, С обзиром на то да је потреба Наручиоца да се 

(расклопиви) столови и столице под редним бројем 8. и 9. у спецификацији производа у конкурсној 

документацији не користе свакодневно већ по потреби, Наручиоцу је веома битно да се исти могу лако 

принети/одложити и да при томе заузимају што мањи простор. Из наведеног разлога, процена 

Наручиоца је да је напрактичније да конструкције тих производа имају могућност склапања/расклапања 

ради ефикасније употребе и лакше манипулације истима. Потребно је да механизам за расклапање 

столова и столица буде чврст, ефикасан и поуздан и да конструкцијски има предвиђен радни положај у 

којем је „закључан“ тј, положај у којем се они користе за употребу. Због чврстоће и подударања са 

осталим намештајем, материјали за израду столица и столова треба да буду у складу са захтевом из 

конкурсне документације, а сам принцип техничке израде је остављен понуђачима. 

 

Питање бр.3: У техничкој спецификацији је наведено под редним бројем „10. Радни столови за 

зборницу“ 

 Метална конструкција од цеви овалног и округлог профила fi 40 са дебљином зида 2мм и бочним 

упадајућим лимом са украсном перфорацијом по захтеву купца. 

Шта се подразумева под бочним упадајућим лимом са украсном перфорацијом?  

Да ли постоји технички цртеж/скица тражених производа?  

Одговор бр.3: Под бочним упадајућим лимом са украсном перфорацијом подразумева се украсна маска 

која стоји са бочне стране стола, вертикално постављена. 

 

 

Комисија за јавну набавку мале вредности, бр.05/17 

 


