
        ГРАД ПИРОТ
Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-176/2019
Датум: 25.03.2019.
             
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ
БРОЈ 1.1.7/2019: НАМЕШТАЈ

Потенцијални понуђачи су поставили следећа питања: 

Питање 1:
1.Pozicija 5 i 6. Kancelarijski sto
Sta se podrazumeva pod robusnom konstrukcijom, sta se podrazumeva pod“naslonom sa 
leve/desne strane“?
2. Pozicija 9. Konferencijski sto
Pozicija 10,11,12 Klub sto
Pozicija 22. Trpezarijski sto
Pozicija 39. Stocic za stampac
Pojasniti izgled metalne podkonstrukcije, tacan oblik i presek noge?
Da li je u pitanje zavrsna obrada plastifikacija po ralu?
3. Pozicija 36 Polukrug za radni sto
Da li ova pozicija podrazumeva sto koji se sa jedne strane zavrsava polukruzno, sa dve 
bocne strane od univera i jednom metalnom nogom za polukruznoi deo?
4. Pozicija 2.trpezarijska stolica
Link koji ste dali je nepostojeci, pa vas molimo da dostavite fotografiju zahtevanog dobra?
5. Pozicija 30-33. Metalne montazne police
Molim Vas da pojasnite zavrsnu obradu za ove pozicije, da li je u pitanju plastifikacija po 
ralu?
6. Pozicija 1.Radna fotelja
Trazeno je da fotelja buide tapacirana u eko kozi, dok se rukonasloni tapaciraju kozom.
Da li je mozda doslo do greske, da li rukonasloni treba da se tapaciraju eko kozom kao i 
ostatak stolice?

Питање 2:
U Dodatnim uslovima konkursne dokumentacije kod poslovnog kapaciteta zahtevate 
da Ponuđač poseduje sertifikate standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i SRPS
EN 3834-2.
Molimo vas da nam obrazložite zahtev za posedovanje sertifikata SRPS EN 3834-2 s 
obzirom da je predmet javne nabavke nameštaj, a ovaj sertifikat poseduju uglavnom firme 
koje se bave konstrukcijama u građevinarstvu.

Питање 3:
Poslovni kapacitet: 
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- da Ponuđač poseduje sertifikate standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i SRPS
EN 3834-2.” 
Ovim putem ističemo da traženi sertifikat SRPS EN 3834-2 poseduje samo nekoliko velikih
građevinskih firmi u Srbiji i da se isti koristi samo u građevinskoj struci, a za predmet ove 
javne nabavke je suvišan i diskriminišući. 
Tražena metalna galanterija iz ove javne nabake se uvozi kao gotov proizvod te sertifikat o
zavarivanju ne može biti obavezan uslov za učešće. 
Traženjem ovog dopunskog uslova se ova javna nabavka ograničava na samo 1 ili 2 po-
nuđača iz Srbije koji poseduju ovaj sertifikat i dovodi se u sumnju načelo jednakosti ponu-
đača. 
Iz navedenog zahtevamo da se ovaj dodatni uslov sertifikat SRPS EN 3834-2 izbaci iz
dopunskih uslova ili ćemo u suprotnom biti primorani da uložimo Zahtev za zaštitu prava.

Питање 4:
Molimo da nam pojasnite zašto je za nabavku nameštaja kao dodatni uslov neophodno 
dostaviti sertifikat standarda SRPS EN 3834-2 Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem
metalnih materijala i molimo da nam navedete firmu koja se bavi proizvodnjom nameštaja 
a poseduje ovaj standard.
Takođe podsećamo na ZJN  Član 10. „Naručilac je dužan da u postupku JN omogući što 
je moguće veću konkurencuju“. Što je ovakvim zahtevima nemoguće?!

Одговор 1:
1. Позиција 5. и 6. канцеларијски сто – Под „робусном консртукцијом“ се подразумева
стабилна и чврста конструкција, а под „наслоном са леве/десне стране“ орјентација
канцеларијског  стола  Г-  форме,  што  се  може  видети  на  приложеним  графичким
прилозима.
2. Позиција  10, 11, 12 и 39 – бочне стране су израђене од универа дебљине д= 18мм
кантоване АБС траком дебљине 2mm у боји универа. Бочне стране су учвршћене
везном-попречном  плочом  од  универа  дебљине  18мм  заштићеном  АБС  траком
дебљине 2мм..
Позиција 9. и 22. - конференцијски сто и трпезаријски сто – ногаре стола израђене од
правоугаоних металних профила у црној  боји,  које међусобно повезују два везача
формирајући рам. Ногаре стола са доње стране имају штелујуће стопице за фину
нивелацију  стола.  Метална  конструкција  стола  по  узору  на
https://www.tis-ivanjica.rs/okovi/nogice-i-noge-za-stolove/noge-za-kancelarijske-stolove/
kancelarijski-sto-p50/ или еквивалентна.
3. Подразумева
4. Позиција 2. трпезаријска столица  као: https://www.formaideale.rs/artikal/trpezarijska-
stolica-c-88-1/
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5.  Позиција 30-33.  металне монтажне полице – Галванизоване металне монтажне
полице.
6. Позиција 1. радна фотеља – руконаслони треба да се тапацирају еко кожом као и
остатак радне фотеље.
       
Одговори 2, 3 и 4:
Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

  
Комисија за предметну ЈН 
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