РепубликаСрбија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 17-Н 500-404-01-01054/2014-15008-7
Сектор за материјалне ресурсе
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Ниш, 18.11.2014. 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:
1.

Питање: „Да ли се под извештајем и сертификатом о контролисању квалитета мисли на
Атест о контролисању квалитета, као и који су то стандарди, обухваћени атестом, које
понуђени артикли морају да задовоље?“
Одговор: Извештај и Сертификат о контролисању квалитета коју у складу са Законом о
атестирању намештаја издаје Шумарски факултет Универзитета у Београду, Институт за
прераду дрвета, Завод за контролу квалитета намештаја, Београд, уколико канцеларијски
намештај као предмет јавне набавке потиче из производње домаћег произвођача, што
подразумева атестирање намештаја и издавање Извештаја о контролисаном квалитету.
Понуђени артикли морају да задовоље стандард: SRPS и минимум основне услове
квалитета који се односе на функционалност, стабилност, издржљивост, квалитет
материјала и отпорност површине.

2.

Питање: „Да ли се испорука намештаја врши одједном (по потписивању уговора
испоручити целокупну количину намештаја) или су у питању сукцесивне испоруке
(наручилац доставља наруџбенице по којима се врше испоруке, а које су у складу са
дистрибутивном листом наручиоца - Прилог 1 конкурсне документације)? Конкурсном
документацијом је дефинисано да су у питању сукцесивне испоруке, моделом уговора је
предвиђено да се уговор закључује на период од годину дана, док је са друге стране
понуђачима остављена могућност и захтев да сами одреде рок испоруке који чини један од
елемената критеријума за оцењивање понуда. Молим Вас за појашњење да ли се приликом
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одређивања рока испоруке треба руководити целокупном количином траженог намештаја
или појединачним испорукама по филијалама и експозитурама?“
Одговор: Што се тиче рока испоруке, понуђач ће у обрасцу понуде сам навести рок
испоруке опреме-канцеларијског намештаја, који ће бити један од елемената критеријума за
доделу уговора, вреднован применом методологије за доделу пондера. Рок се рачуна од
дана обостраног потписивања уговора.
Понуђач ће дакле, сам у својој понуди одредити рок испоруке опреме-канцеларијског
намештаја, који ће бити бодован и који не може бити дужи од периода (рока) на који се
закључује уговор (годину дана).
Што се тиче начина испоруке, остављено је понуђачу да у задатом року из понуде испоручи
канцеларијски намештај динамиком коју ће сам одабрати, те уколико је понуђач у
могућности да испоручи одједном целокупну количину канцеларијског намештаја у
понуђеном року, од стране наручиоца ће бити обезбеђени сви услови за пријем и монтажу
канцеларијског намештаја по организационим јединицама Регионалног одељења за
материјалне ресурсе Ниш. Уколико понуђач то није у могућности, испорука ће се вршити
сукцесивно у року из понуде понуђача.
3.

Питање: „Да ли је уз понуду поред менице за озбиљност понуде потребно доставити и
писма од намерама банке за издавање банкарских гаранција за добро извршење посла и за
отклањање недостатака у гарантном року?“
Одговор: Уз понуду поред менице за озбиљност понуде није потребно доставити писма о
намерама банке за издавање банкарских гаранција за добро извршење посла и за отклањање
недостатака у гарантном року.

4.

Питање: „Да ли је у меничном овлашћењу за озбиљност понуде потребно навести податке о
два текућа рачуна, тј. податке о рачунима код две банке, или је довољно уписати само
податке о једном текућем рачуну?“
Одговор: У меничном овлашћењу за озбиљност понуде, довољно је уписати само податке о
једном текућем рачуну.
Комисија наручи"'"'5Саша Станчић
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