П И Т А Њ Е:

О Д Г О В О Р:

Питање 1.
Наручилац остаје при захтеву које је навео у конкурсној документацији а
који се односе на Финансијски капацитет јер BON JN поред података о статусу понуђача,
сажетог биланса стања и биланса успеха садржи и податке о броју запослених, ревизији
финансијскиг извештаја као и друге податке које су од значаја за испуњеност услова и
захтева које је Наручилац прописао у конкурсној документацији.
Питање 2.
Наручилац је позивајући се на члан 63. став 2 Закона о јавним набавкама
није цитирао у целости садржину наведеног члана већ је на јасан начин указао
заинтересованим лицима како могу да поступају у складу са наведеном законском
одредбом. Наручилац није дужан да у целости цитира садржину наведеног члана закона.
Наручилац је изабрао средство комуникације које му је увек на располагању
и које је широко доступно и које неограничава учешће заинтерсованих лица у поступку
јавне набавке а у складу са чланом 20. ЗЈН. Дешава се да елекртонска пошта није
доступна, често је у прекиду, због радова на комуникационој опреми.
Питање 3.
Наручилац остаје код захтева везано за сертификат које је прописао
конкурсном документацијом у оквиру Пословног капацитета.
Питање. 4.
Наручилац задржава право да уколико се укаже потреба изврши набавку
неспецифицираних добара тј. канцеларијског намештаја чије техничке карактеристике
одступају од дефинисаних Спецификацијом (члан 1.). За плочасти намештај одступања су
могућа у смислу димензија, конструктивног склопа, геометрије, остајући у оквиру

Спецификацијом дефинисаних материјала уз додатак фурнираних плочастих материјала.
За радне столице и фотеље одступања су могућа у дизајну и материјализацији.
Наведена одступања код неспецифицираних добара не могу имати утицаја
на формирање понуде од стране понуђача који испуњава Обавезне и Додатне услове ове
ЈН. Количине исказане у Оквирном споразуму су орјентационе, стварне количине
појединачних позиција реализоваће се у зависности од потреба корисника у току трајања
Уговора.
Рокови за испоруку неспецифицираних добара формираће се за сваку
појединачну наруџбину у зависности од количине, сложености као и потребе корисника.
Питање 5.
Атесте је потребно доставити уз Понуду. Такође исте је потребно
достављати и приликом испоруке уз фабричку декларацију.

