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Органи државне управе
Преговарачки поступак без објављивања позива – јавна
набавка број 14/2013
Добра
Предмет јавне набавке је набавка канцеларијског намештаја
за потребе опремања пословног простора на локацијама за
пресељење нових корисника.
Назив и ознака из општег речника: Канцеларијски намештај
39130000.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012), врши се допуна
конкурсне документације јавне набавке број 14/2013
која се спроводи у преговарачком позиву без
објављивања позива, у делу Спецификација (на страни
27 од 58). Кокнкурсна документација се допуњује
наведеним прилогом. С обзиром да се конкурсна
документација допуњује једном страном број страна ће
сада износити 59.
У свему осталом конкурсна документација остаје
непромењена.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Прилог:
Технички опис плочастог канцеларијског намештаја
За позиције групе А ( и поз.Б/8) графички прилог "Плочасти намештај"
Намештај вишег ранга: Радна плоча столова израђена је од медијапана или иверице пресвучене
квалитетном меламинском фолијом у „постформинг“ технологији ( на подужним странама) ,
минималне дебљине 28 мм. У радној плочи стола предвидети 2 отвора за каблове са пластичном
маском. Подконструкција стола – станице стола и везне плоче су од медијапана или иверице
пресвучене квалитетном меламинском фолијом, минималне дебљине 25 мм.
Ормани и покретне касете су у складу са датим описом.
Веза је монтажно демонтажног типа (веза ЕК центар и типлови), с тим да остварене везе нису
видне. Кантовање АБС траком минималне дебљине 2 мм у истом тону са свим осталим елементима
намештаја.
Намештаја нижег ранга: Радна плоча стола је од универа минималне дебљине 25 мм пресвучена
квалитетном меламинском фолијом. Подконструкција стола – странице стола и везне плоче су од
универа минималне дебљине 25 мм у квалитетној меламинској фолији. .
У радној плочи стола предвидети 2 отвора као и одстојање везне и радне плоче стола за каблове
(изузев код конференцијских столова).
Веза је монтажно демонтажног типа (веза ЕК центар и типлови), с тим да остварене везе нису
видне. Кантовање АБС траком минималне девљине 2 мм у истом тону са свим осталим елементима
намештаја.

За позиције групе Б графички прилог "Шематски приказ намештаја по мери"
Технички опис радних фотеља
Радне фотеље високог и нискогф наслона
Одпресак седишта и наслона: шпер дрво из једног дела
Сунђер наслона: дебљина минимум 6,00 цм, специфична густина 25, обложен кофлином;
Сунђер седишта: дебљина мин. 7,00цм специфичне густине 30, обложен кофлином
Руконаслони: пропилен
Механизам: израђен од метала, са нивелисањем по висини, отклон фотеље макс. 20 степени,
закључавање у радном положају
Гасна пумпа од метала
База: звезда са 5 ослонаца, квалитетна пластика или алуминијум
Точкићи: пластика
Атест производа : од овлашћене установе
Дактило столице
Наслон: спољни и унутрашњи део пластика – пропилен
Сунђер наслона: дебљина минимум 3,00 цм, специфична густина 25.
Механизам за повезивање седишта и наслона: Метални у пластичном кућишту
Механизам за подешавање пумпе: гасни механизам за подешавање висине
Седиште: Спољни део пластика, унутрашњи део комбинација полипропилен – дрво
Сунђер седишта: дебљина минимум 4,00 цм специфичне густине 30
Гасна пумпа: метална
База: звезда пластика
Точкићи: пластика
Атест производа: од овлашћене установе
Општа напомена: Одабир боје плочастог намештаја као и боје и квалитета тапацирунга
радних фотеља изврши ће наручилац пре пуштања у производњу.

