РепубликаСрбија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 17-Н 500-404-01-01054/2014-15008-9
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Ниш
Ниш, 21.11.2014. 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.

1.

Појашњења/одговори на постављена питања:
Питање: „Молимо Вас да ближе дефинишете боју и дезен универа (шифру и произвођача)
за позиције радни сто, покретна касета и орман из разлога што се цене доста разликују у
зависности од дезена, а све у циљу припреме и давања што адекватније и прецизније
понуде“ .
Одговор:
У поглављу III
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЈ1ИТЕТ,
КОЛИЧИНА
И
ОПИС
ДОБАРА,
НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ
И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ„ тачка 1. - ВРСТА, КОЛИЧИНА,
ОПИС И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА, на страни 5 и 6 конкурсне
документације наручиоца за предметну јавну набавку опреме - канцеларијског намештаја,
назначено је посебно за сваку врсту канцеларијског намештаја, да ће боја бити по избору
наручиоца.
Дакле, по правноснажности одлуке о додели уговора, наручилац ће са понуђачем
договорити боју и дезен намештаја.
Што се тиче дела питања које се односи на шифру и произвођача намештаја, наручилац се у
конкурсној документацији није позвао на техничке карактеристике одређене производње,
односно није назначио робни знак, тип, нити је посебно назначио порекло или производњу
предмета јавне набавке, а све у складу са одредбама чл. 72. ЗЈН.
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