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ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 20/2017 (1.2.23 у 

Плану јавних набавки) 

 

        Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности 

број ЈН МВ 20/2017 (1.2.23 у Плану јавних набавки)- Поправка намештаја (репарација стилског 

намештаја), ОРН 50850000 – услуге поправке и одржавања намештаја, доставило је наручиоцу писани 

захтев путем e-mail-а дана 25.06.2017. године (недеља) у 15,28 часова. Обзиром на напред изнето, рок за 

поступање наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) почиње да тече 26.06.2017. године Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на 

следећe питањe: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

                  За израду понуде за Јавну набавку ЈН МВ 20/2017 Репарација стилског намештаја у 

конкурсној документацији у делу III  - Техничка спецификација, Образац бр. 15 наведен је квалитет 

штофа који је непоходно испунити при репарацији наведеног намештаја. Потребно је дати појашњење у 

вези достављања доказа понуђача за наведени квалитет материјала, обзиром да конкурсном 

документацијом то није тражено. Сматрамо да је непоходно доставити доказе о квалитету да би сви 

понуђачи нудили исти квалитет мебл штофа. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

 

                   За израду понуде за Јавну набавку ЈН МВ 20/2017 Репарација стилског намештаја потребно 

је дати појашњење у вези текстуре мебл штофа за репарацију намештаја. У конкурсној документацији 

није наведено да ли се остаје при првобитној текстури мебла који се тренутно налази на намештају који 

је планиран за репарацију или постоји могућност промене, обзиром да се набавна цена значајно 

разликује за мебл штоф који су у једној боји и мебл штоф који у ткању садржи неку текстуру. Потребно 

је дати појашњење у вези могућих измена у текстури мебл штофа. У колико су планиране измене 

дефинисати на којим комадима намештаја ће се вршити промене у односу на првобитни мебл штоф.  

 

               У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи: 

         

ОДГОВОР  1: 

Квалитет штофа ће се утврдити на основу декларације која се налази на штоф карти и која се доставља 

уз понуду. 

 

ОДГОВОР 2: 

Наручилац остаје при првобитној текстури мебла који се тренутно налази на намештају који је 

планиран за репарацију. 

            Ово појашњење и измењену конкурсну документацију из разлога наведених у обавештењу о 

продужењу рока за подношење понуда у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници www.pozarevac.rs. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

http://www.pozarevac.rs/

