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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: 11.04.2017. 

            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 2. 

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

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

дато дана 11.04.2017. године 

 

Питање Понуђача: 
1. Код додатних услова на страни 13 конкурсне документације захтевате достављање aтесте за 

намештај: за кревет и столицу. Да ли то значи да се aтести за намештај достављају само за следеће 

позиције: Позиција 1- кревет и Позиција 7- радна столица? 

 

Oдговор Наручиоца: 
Атести за намештај достављају се у складу са додатним условима из конкурсне документације, 

које мора да испуни сваки понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, за кревет и 

радну столицу, који се налазе у поглављу 2. конкурсне докунентације: “Техничка спецификација, 

врста, квалитет, количина и опис добара“, на страни 4  и 6 у табеларном прегледу „Опис предмета 

набавке“, под редним бројем 1. „кревет“ и  7. „радна столица“. 

 

Питање Понуђача: 
2. Kод средстава обезбеђења можете ли нам рећи на који износ се издају писма о намерама банке 

(за повраћај аванса, за добро извршење посла и отклањање недостатака) и који је рок важности 

наведених писама? 

 

Oдговор Наручиоца: 

Код средстава финансијског обезбеђења, основица за износ на који се издају писма о намерама банке о 

спремности да изда банкарску гаранцију,  зависи од износа траженог аванса за повраћај аванса, а за 

добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року  од укупне понуђене цене без ПДВ-а,  

према проценту датом у обрасцима конкурсне документације (Oбразци 7, 8 и 9).  

Писма о намерама банке за издавање оригинал банкараске гаранције важе најдуже 15 дана по 

потписивању уговора што је рок за достављање оригиналних банкарских гаранција. 

         

 

Питање Понуђача: 
3. Као додатни услов захтевали сте између осталог да се достави и копија следећег стандарда: М717-   
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који се односи на заштиту здравља контролом формалдехида и канцерогених материја. Можете ли нам  

ближе објаснити који је то стандард и ко га издаје ? 

   

  Oдговор Наручиоца: 

 Грешка  је у куцању, уместо М 717 треба да стоји ЕN 717 или EN ISO 12460, који се односe на заштиту 

здравља контролом формалдехида и канцерогених материја. Надлежне институције које издају овај 

сертификат су акредитоване лабораторије, а у нашој земљи то је Институт за стандардизацију Србије.  

 

 

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

страници Наручиоца.    

 

 

                              

                                                                                                 Председник комисије за јавну набавку, 

Александар Радулов 


