СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК
Светог Саве 66, 32000 Чачак, ПИБ: 101892627, матични број: 07181817, текући рачун: 840-46661-19, 840-46667-98,
тел/факс: 032/222-302, 032/320-868, www.studentskicentarcacak.co.rs, tehnicki.sekretarsc@open.telekom.rs

На основу чл. 63 ст. 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/12,14/15 и 68/15) Студентски центар Чачак,Чачак,Светог Саве 66 (у даљем тексту:
Наручилац) дана 21.11.2016.год.oбјављује
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
у поступку јавне набавке ЈН бр. Д-1.1.10 /16
I Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутиo je дана
17.11.2016.године путем e mail-a следећe питањe:
Питање 1:
Да ли је потребно да образац 10- СПИСАК КУПАЦА потписује и референтни Наручилац или
само понуђач(пошто је образац 11 већ потврда референтног Купца, тако да је непотребно да
они оверавају и образац 10). Да ли је потребно да се образац 10 копира за сваког референтног
Наручиоца или је довољно на једном списку ( обрасцу 10) побројати све Наручиоце за које се
прилажу потврде појединачно наравно ( образац 11)? Молимо вас да ближе и јасније појасните
ко и где потписује образац 10 ?

Одговор на питањe 1:
Образац 10 потписује само понуђач са побројаним свим референтним наручиоцима за
које се прилажу појединачне потврде.
Питање 2:
У склопу конкурсне документације налази се и образац 11-П О Т В Р Д А НАРУЧИЛАЦА О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА., где је захтевано да се наведу претходно
реализовани уговори у последње три године ( 2013, 2014, 2015 ) за опрему која је предмет јавне
набавке. Нисте прецизирали у којој вредности су тражени реалиовани уговори или до ког
износа је неопходно приложити потврде референтних Купаца. ? Молимо вас да то
прецизирате!

Одговор на питањe 2:
Потврде референтних купаца приложити до износа од 2.000.000,00 динара за партију 1 и до
износа од 750.000,00 динара за партију 2.

Питање 3:
Партија 1- у спецификацији где се описују кревети, није наведено да ли се траже душеци за
кревете. Да ли то значи да су захтевани само кревети без душека?

Одговор на питањe 3:
Захтеваи су само кревети без душека.
Питање 4:
Партија 1 -Шта се подразумева под „високом страницом до зида“? Које су њене димензије и од
ког је материјала израђена? На какве полице се мисли, којих дименбзија, изгледа и која је
дебљина универа?

Одговор на питањe 4:
„Висока страница до зида“ је од универа, а њене димензије су 201x56 cm.
Задња реченица у техничким карактеристикама за партију 1-кревети за дом,која гласи
„Полице су израђене од универа кантоване ABS траком 2 mm са леђима од лесонита“
је грешком унета, те се иста брише.

Питање 5:
Партија 2 – Која је димензија стола? Молим вас дајте ближи опис ноге стола,( која је
димензија, пресек, изглед)? Која је дебљина плоче стола?

Одговор на питањe 5:
Сто је димензија 1000x1000 mm.Плоча стола је од фурнираног медијапана 19 mm
ојачана буковим масивом 60 mm ,централни ногар је од масива са 4 помоћне стопе
лакирана pu лаком.
Питање 6:
Партија 2 – Које су димензије столица? Да ли је тапацирано и седиште и наслон?

Одговор на питањe 6:
Столица је израђена од буковог дрвета, има тапацирано седиште и леђа, сунђер је
густине 35 gr m3 лакирана pu лаком.
II Ови одговори чине саставни део конкурсне документације.
Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63.став 5. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Рок за
подношење понуда је 08.12.2016.године до 12,00 часова.
Контакт: javne.nabavkesc@mts.rs, тел/факс 032/222-302, у радно време од 7,00-15,00 ч.

Комисија за јавне набавке

