РЕПУБЛИКА СРБИЈА
AП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Број: 404-1-4-8/2018-IV
Дана: 31.01.2018. 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: Дефинисати дебљину радне плоче стола и страница.
Одговор:
Радна плоча од оплемењене иверице са дупло кантованим ивицама (по
принципу „лажног масива или дуплунга“, где се две плоче спајају и лепе једном
АБС кант траком 42/2), дебљина материјала: 18мм. Странице: од оплемењене
иверице- дупло спојене, где се две плоче спајају и лепе једном АБС кант траком
42/2.
*2. питање:
Позиција 2: Дефинисати дебљину горње и доње плоче, бочних страница,
фиока.
Одговор:
Горња и доња плоча су од оплемењене иверице са дупло кантованим ивицама
(по принципу „лажног масива или дуплунга“, где се две плоче спајају и лепе
једном АБС кант траком 42/2), странице и фиоке се израђују од оплемењене
иверице у боји wеngе, дебљина материјала: 18мм.
*3. питање:
Позиција 8: Навести дебљину и материјал плоче, пречке и ноге стола. У прилогу
је достављена фотографија позиције 8 на којој се виде стопе на којима су
постављене ноге стола, навести њихов материјал и дебљину.

Одговор:
Плоча: материјал: 2 спојена универа од 18мм, окантовано АБС-ом 42/2, ноге
стола: масив, 2 спојена универа од 18мм, окантован АБС-ом, пречка стола
универ окантован АБС-ом 22/2, стопе стола 2 спојена универа од 18мм,
окантован АБС-ом.
*4. питање:
Позиција 9: Навести тачан материјал и дебљину страница и плоче, и ако су
странице од масива зашто је наведено да се кантују?
Одговор:
Полица мала: материјал: 2 спојена универа од 18мм, окантовано АБС-ом 42/2.

*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

