ГРАД ПИРОТ
Град Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-183/2017
Датум: 12.05.2017.
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА У ВЕЗИ ЈН БР. 1.1.10/2017
Дана 11.05.2017. година постављена су следећа питања:
-код Партије 1. Позиција 1,2,3,4 захтевате стрикте димензије канцеларијских
столица/фотеља/троседа иако је добро познато да се код столица/фотеља јако
тешко уклопити у стрикте димензије осим ако се не мисли на одређени модел
одређеног понуђача што би било у супротности са одредбама Закона о јавним
набавкама па Вас молимо да дозволите одређену толеранцију/одступање у погледу
димензија
-код Партије 1. Позиција 1. захтевате да се достави атест ШРПШ ЕН 13761, међутим,
овај атест је неважећи, тј. повучен је из употребе и замењен је атестом ШРПШ ЕН
16139 који је једини важећи (у употреби) за овај тип столица па молимо измену овог
дела конкурсне документације
-код Партије 1. Позиција 4. Захтевате да се достави атест СРПС ЕН 1250, међутим
овај атест у стандардизацији не постоји већ ШРПШ ЕН 12520 и он се односи на
атестирање намештаја за домаћинство, а с’ обзиром да ја у питању јавна набавка
канцеларијског намештаја и намена троседа је за јавну установу (у канцеларијске
сврхе, за кабинет градоначелника), примењује се атест СРПС ЕН 16139 па молимо
Ваше појашњење/измену
-код Партије 2. Позиција 1, 3 захтевате стрикте димензије канцеларијских
столица/фотеља иако је добро познато да се код столица/фотеља јако тешко
уклопити у стрикте димензије осим ако се не мисли на одређени модел одређеног
понуђача што би било у супротности са одредбама Закона о јавним набавкама па
Вас молимо да дозволите одређену толеранцију/одступање у погледу димензија
-код Партије 2. Позиција 3. Захтевате да се достави атест СРПС ЕН 16739:2013 иако
се за овај тип столица примењује атест ШРПШ ЕН 16139 па молимо Ваше
појашњење/измену Такође, код ове позиције захтевате да буде атестирана на
носивост 135кг, међутим за овај тип столица издају се атести на носивост 110-120кг
па молимо Ваше појашњење/измену
-молимо Вас детаљнији опис или скицу (слику) позиције 5. и 6. (Партија 2.) јер нам из
описа није јасно о каквом столу се ради и нисмо у могућности да Вам доставимо
исправну и квалитетну понуду без додатног описа или скица (слика) Такође, молимо
Вас да нам појасинте шта подразумевате под захтевом „робусна конструкција“.
-код позиција 1. И 4. (Партија 3.) захтевате да столови буду робусне конструкције
Молимо Вас да нам појасинте шта подразумевате под захтевом „робусна
конструкција“.
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-молимо Вас да нам одговорите да ли се код Позиције 7. (Партија 3) и седиште и
наслон тапацирају еко кожом или само седиште Такође, захтевате стрикте димензије
столица иако је добро познато да се код столица јако тешко уклопити у стрикте
димензије осим ако се не мисли на одређени модел одређеног понуђача што би било
у супротности са одредбама Закона о јавним набавкама па Вас молимо да дозволите
одређену толеранцију/одступање у погледу димензија.
ОДГОВОРИ:
1. Код партије 1 позиције 1-4 остају стриктне димензије намештаја јер су оне
условљене простором који се опрема.
2. Остала питања ће бити обрађена у Измењеној конкурсној документацији.
Комисија за предметну ЈН
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