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               Република Србија 

    МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

 НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

                Сектор за инвестиције 

 Јединица за имплементацију пројекта 

   „Образовање за социјалну инклузију“ 

                Број:ОП/Д/01/17/П-2  
                  Датум: 13.04.2017. 

            Београд Немањина 22-26 

                                                               
На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 54. став 12. и члана 63. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку 

даје: 

 

Појашњење број 3. 

конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара – опремање намештајем 

Дома ученика средњих школа у Крагујевцу број ОП/Д/01/17 

дато дана 13.04.2017. године 

 

Питање Понуђача: 
1. У техничкој спецификацији и описима добара као основни материјал стоји ”иверица обострано 

обложена ХПЛ”. Молим да нам појасните да ли је у питању грешка или се заиста тражи ХПЛ који 

је више пута скупљи од оплемењене иверице. Избор дезена оплемењене иверице је изузетно велики, 

а применом овог материјала се не умањује квалитет намештаја, а цена знатно смањује. Уколико 

остајете код захтева да материјал буде иверица обострано обложена ХПЛом, онда нам кажите које 

дебљине је ХПЛ. 

 

Oдговор Наручиоца: 
Није у питању грешка, а стандардна дебљина ХПЛ-а је: 0,8 мм. 

Питање Понуђача: 
2. У техничкој спецификацији и описима добара, поз.7,8,9,11,12 стоји да леђа треба да буду од 

фурнираног лесонита дебљине 5мм. Захтев је врло необично скуп. Леђа се обично раде од лесонита 

(лесодекора) који прати дезен унутрашњости елемента, а притом је више пута јефтинији и не утиче 

на квалитет производа. Молим за појашњење да ли је дошло до грешке приликом израде техничке 

спецификације или остајете код захтеваног ?   

 

Oдговор Наручиоца: 

Није у питању грешка, у поглављу 2. конкурсне документације ”Техничка спецификација, врста, 

квалитет, количина и опис добара” дата је тачна спецификација и тачан опис добара предметне јавне 

набавке.     

 

Питање Понуђача: 
3. У делу Додатни услови тражите поред осталог дипломираног дизајнера ентеријери намештаја. Колико 

смо из описа видели и схватили, ви сте тачно описали какав облик и форму намештаја тражите те 

сматрамо да за овом квалификацијом не постоји потреба у предметној јавној набавци и за обављање ових 

послова је довољан дипломирани инжењер /прераде дрвета / и дипломирани инжењер архитектуре. 
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Сматрамо да је грешка у питању или фаворизовање одређених добављача. Молимо одговор по овом 

питању ? 

   

  Oдговор Наручиоца: 

Није у питању грешка. У поглављу 3. конкурсне документације ”Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чланa 75 и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова”, дефинисани су 

обавезни и додатни услови које понуђач који учествује у поступку предметне набавке мора испунити. 

 

Додатно појашњење из конкурсне документације објављено је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца.    

 

 

                              

                                                                                                 Председник комисије за јавну набавку, 

Александар Радулов 


