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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012) у конкурсној
документацији јавне набавке број 113/2014, врши се
измена:
- на страни 4 од 74 конкурсне документације у глави
III Техничке карактеристике, тачка 1. Квалитет - Атест
мења се и гласи:
„1. Квалитет
Намештај мора да испуњава техничке услове
претежно квалитета Q-1 који се односи на издржљивост,
отпорност површине, квалитета материјала и израде све
у складу са важећим српским стандардима према
Правилнику о техничким и другим захтевима за
намештај („Службени гласник бр.56/2009“). Материјали
који се користе морају да испуњавају Е1 емисиони
услов формалдехида.
Понуђачи су дужни да на свом меморандуму
у понуди доставе изјаву, за сваку партију посебно о
томе да понуђена добра испуњавају наведене захтеве.“
-

на страни 62 од 74 конкурсне документације у
глави VII Модел Уговора, члан 6. мења се и гласи:

„КВАЛИТЕТ
члан 6.
Намештај мора да испуњава техничке услове
претежно квалитета Q-1 који се односи на издржљивост,
отпорност површине, квалитета материјала и израде све
у складу са важећим српским стандардима према
Правилнику о техничким и другим захтевима за
намештај („Службени гласник бр.56/2009“). Материјали
који се користе морају да испуњавају Е1 емисиони
услов формалдехида.
Продавац је на свом меморандуму доставио
изјаву, за сваку партију посебно о томе да понуђена
добра испуњавају наведене захтеве.“
на страни 37 и 67 од 74 конкурсне документације у
тачки Б. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ –ТИП 2, мења се
текст у техничком опису који се односи на Радни сто
и Конференцијски сто и гласи:
„Радни сто: Радна плоча стола од универа минималне
дебљине 25 мм . Траверза стола ( подконструкција ), као
и ноге стола су металнe (мин. дебљина зида профила
ноге је 2мм), завршна обрада пластификација или
фарбање прскањем у комори квалитетном бојом за
метал. Ноге стола су у форми „обрнутог "Т" профила“.
Траверза и ноге стола поседују канале за скривање
инсталација. У радној плочи стола предвидети 2 отвора
за пролаз инсталација, са пластичним поклопцима.
Све везе између елемената су монтажно демонтажне.“
Конференцијски сто: Плоча стола од универа мин.
дебљине25мм, конструкција стола и ноге су од
челичних кутијастих профила (мин. дебљина зида чел.
кутије стола је 2мм), завршна обрада пластификација
или фарбање прскањем у комори квалитетном бојом за
метал.“
-

У свему осталом текст из техничког описа на страни 37
и 67 од 74 остаје непромењен.
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