РЕПУБЛИКА СРБИЈА
AП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Број: 404-1-4-6/2018-IV
Дана: 29.01.2018. године
ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/12, 14/15 и 68/15), захтева заинтересованог лица за додатним
информацијама или појашњењима Конкурсне документације, Комисија за јавну
набавку сачињава Додатна појашњења Конкурсне документације за ЈНМВ бр.
4/2018, објављене дана 24.01.2018. године на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца, како следи:
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈНМВ ДОБАРА бр. 4/2018
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ
*1. питање:
Позиција 1. Да ли су леђа стола израђена од универа дебљине 18 мм?
Одговор:
Да.

*2. питање:
Позиција 8. Да ли су горња плоча и бочне стране израђене од масива или
универа?
Да ли је дебљина горње плоче 36 мм, а ноге и пречка стола
дебљине 18 мм?
Одговор:
Плоча стола лажни масив окантовано АБС-ом 42/2. Kastamon dezen Cantary oak
Ноге стола пун масив окантован АБС-ом.
Пречка стола универ окантован АБС-ом 22/2.
Слика у прилогу.
*3. питање:
Позиција 9. Можете ли доставити скицу полице ради јаснијег описа?
Да ли је израђена од масива или универа обзиром да се све кантује
АБС-ом?
Које су дебљине горње и доње плоче, полице, стране и леђа? Да
ли имају соклу или ноге и које висине?

Одговор:
Полица димензија: 50x50x50
Материјал - универ 18мм, Kastamon dezen Cantary oak
Горња плоча лажни масив, а странице пун масив све окантовано АБС-ом 42/2
Спајано металним винкловима.
Слика у прилогу.
*Саставни део Додатних појашњења Конкурсне документације
фотографије добара из Техничке спецификације на позицијама 8 и 9.

чине

*Рок за подношење понуда за ЈНМВ бр. 4/2018 остаје непромењен: 05.02.2018.
године до 10 часова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
бр. 4/2018

Објавити:
- на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs/portal
- на интернет страници Наручиоца www.indjija.net

Позиција 8. Радни сто велики (за састанке)

Позиција 9. Полица мала

