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Датум:04.10.2017.године
Одговори на постављена питања по поднетом „Захтеву за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, ЈН за јавну набавку мале вредности добара намештаја за ловачки дом у Орешковици, Визиторски центар на Плочама, пословне
просторије у Добри и Визиторски центар у Доњем Милановцу, ЈНМВ 19/2017.“ заведен у
ЈП „Национални парк Ђердап“ бр. 4110 од 02.10.2017. године.

Питање бр. 1
Као доказ за додатни услов „да понуђач има најмање 2 (два) реализације израде намештаја
и 2 (два) реализације израде и уградње кухињских елемената који су предмет ове ЈН“
тражено је „Фотокопија одговарајућег уговора или фактуре и више фотографија извршења
предмета уговора.
Молим вас да појасните ово „ више фотографија“?
Молимо вас да јасно наведете шта треба уз понуду да се достави као доказ за тражени
услов.
Одговор бр. 1
Под „више фотографија“ подразумева се најмање две фотографије по реализованом
комаду намештаја у једном уговореном и извршеном послу која је предмет ове ЈН.
Потребно је приложити фотокопије уговора или фактуре (рачуна) најмање две уговорене и
извршене реализације израде намештаја и као доказ извршеног посла приложити најмање
по две фотографије по реализованом комаду намештаја у једном уговореном послу која је
предмет ове ЈН.
То исто важи и за доказивање уговарања или испостављање рачуна реализације и саме
уградње кухињских елемената који су предмет ове ЈН. Потребно је приложити фотокопије
уговора или фактуре (рачуна) најмање две уговорене и извршене реализације израде и
уградње кухињских елемената који су предмет ове ЈН и као доказ извршеног посла
приложити најмање по две фотографије по реализованој кухињи у целини у једном
уговореном (извршеном) послу која је предмет ове ЈН.

Питање бр. 2
Молим вас да нам доставите
скице за позиције 1 и 2 како
бисмо дали што прецизнију
понуду.
Одговор бр. 2
Не постоје скице за наведене
позиције већ фотографија као
најприближније траженом.

Питање бр. 3
Ста се подразумева под „истакнут горњи венац и доња сокла у целини сведених линија и
модерног дизајна“ за позиције 1,3,4,5,6,7,10. , можете ли доставити слику, скицу, пресек
венца и сокле?
Одговор бр. 3
Не постоје скице наведених позиција нити пресек венца и сокле. Оквирне димензије
горњег венца (висине од 6,00-8,00 цм) и доње сокле (висине од 6,00 цм). Као прилог
очекиваног су фотографије најприближније траженог венца (лево) и сокле (десно).

Питање бр. 4
Да ли у цену кухињских елемената улази и
сокла? Ако да, од ког је материјала сокла?
Позиција 2- Од ког материјала је израђен
руконаслон и звезда столице? Да ли су
точкићи силиконски или пластични? Ако
имате слику столице, било би позељно да је
доставите.
Одговор бр. 4
Сокла јединственог склопа кухињских
елемената су од истог материјала као и самих
кухинских елемената датим у опису
(обострано оплемењена иверица д=1,8 -2,0 цм
храстовим фурниром).
Руконаслон и звезда столице су од
никлованог материјала. Точкићи су
пластични. Као илустрацију описа и
очекиваног прилажемо фотографију столице.

Председник комсије,
Мр Ненад Радаковић

