Филозофски факултет у Нишу
Улица Ћирила и Методија бр. 2
Редни број јавне набавке: Д01-2018
Дел. бр: 329/23-01
Датум: 09.11.2018. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ И
ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА

вам доставља

одговорe на питањa потенцијалног понуђача који је преузео конкурсну документацију у циљу
појашњења конкурсне документације

ПИТАЊЕ БР. 3

„U skladu sa konkursnom dokumentacijom za JNMV BR. D01-2018, radi sticanja potpune slike o
traženim dobrima i davanja realne ponude,postavljamo Vam sledeća pitanja u vezi sa :
pozicijom četri (4) "Konferencijska stolica (za slušaonice Fakulteta)
(tapacirani naslon i sedište u štofu crne boje; debljina
sunđera (sedište - min. 4 cm, naslon - min. 3 cm), crna metalna
plastificirana konstrukcija; mogućnost slaganja jedne stolice
na drugu; opterećenje – do 120 kg, garancija – 24 meseca) "
1. Od kojih metalnih profila tj. cevi ,kojih dimenzija i koje debljine zida treba da bude izrađena
metalna konstrukcija stolice ?
pozicijom pet (5) " Školska klupa (za slušaonice Fakulteta)
(ojačana metalna konstrukcija)
Dimenzije:
- Širina: 400 mm
- Dužina: 1300 mm
- Visina: 750 mm.
Metal:
· Ram klupe izrađen od hladno valjanih cevi „fi“ 25 mm,
debljine zida 1,20 mm........ "

1. Šta se podrazumeva pod terminom "ojačana metalna konstrukcija" ?
2. Smatramo da je "ram klupe izrađen od hladno valjanih cevi „fi“ 25 mm,
debljine zida 1,20 mm" suviše nestabilan i neotporan,tj. debljina zida cevi 1,2 mm je suviše mala, jer
se u eksplataciji pokazalo da je minimalna potrebna debljina zida cevi 1,5mmte Vas pitamo da li
ostajete pri trazenoj debljini zida cevi od 1,2mm ?
3. Da li klupa treba da ima pod policu/kasnu ? “.

ОДГОВОР БР. 3

У циљу додатног појашњења конкурсне документације, комисија за јавну набавку доставља:

1) Конференцијска столица:
Метални профили ваљкастог облика, пречник цеви 18 mm, дебљина зида цеви 1,1mm.
Димензије:
* Висина производа: 860 mm
* Ширина производа: 530 mm
* Дубина производа: 560 mm
* Ширина седишта: 480 mm
* Дубина седишта: 430 mm
* Висина од пода до седишта: 500 mm
* Висина леђа: 360 mm.

2) Школска клупа:
Рам школске клупе треба да буде израђен од хладно ваљаних цеви „фи“ 25 mm, дебљине зида 1,20
mm, отпоран на оптерећење и ударце, са подполицом (као на слици).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАПОМЕНА: У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама наручилац
ће извршити измену и допуну Конкурсне документације и истовремено продужити рок за
подношење понуда - до среде, 14.11.2018. године до 12 сати.

* Ове измене и допуне чиниће саставни део конкурсне документације.
* Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним
изменама и допунама конкурсне документације, јер ће у супротном иста бити одбијена као
неприхватљива.

С поштовањем,
Комисија за јавне набавке
ПРЕДСЕДНИК
Др Драган Тодоровић, ванредни професор, с.р.

Објавити:
- на сајту Наручиоца
- на сајту Управе за јавне набавке

