
Национални савет мађарске националне мањине 

Јавна набавка мале вредности 

ЈНМВ/02/2018 – НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА СРЕДЊE ШКОЛЕ 

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРИ БР. 1. 

 

Молимо Вас да нам појасните следеће: 

 

Питање1. 

-у моделу уговора, на страни 23. у табели за Партију 1. као позиција 5. наведена је дактило 

столица, а ова позиција припада Партији 2. што је и јасно наведено на страни 24. у табели 

па молимо измену модела уговора како бисмо дали исправну понуду 

Одговор 1.  

– Конкурнса документација је измењена – избрисана је позиција 5 – Дактило столице код 

Партије 1. 

 

Питање 2. 

- код свих позиција у Партији 1. наведена је јединица мере мм, а односи се на цм према 

назначеним димензијама (700 x 400 x 1400мм / 70x40x140цм) 

Молимо Вас за корекцију. 

Одговор 2. 

- Конкурнса документација је измењена – извршене су корекције. Све је дато у 

милиметрима. 

 

Питање 3. 

- позиција 4. из Партије 1. обухвата писаћи сто и покретну касету 

Где су тачно предвиђене две полице? Молимо вас деталњији и прецизнији опис ове 

позиције. 

Одговор 3. 



– Конкурнса документација је измењена – ормарић (касета) на точковима са три фиоке са 

бравицом за затварање 

 

Питање 4. 

-као место испоруке наводите „франко по захтеву Наручиоца“ 

Молимо Вас да нам јасно и прецизно дефинишете где је место испоруке добара како би 

понуђачи могли да припреме своје понуде узевши у обзир место испоруке што значајно 

утиче на формирање понуде 

Одговор 4.  

– Место испоруке је Сента 

 

Питање 5. 

-да ли понуђачи на 21. страни конкурсне документације попуњавају доњу табелу, десну 

колону 

Одговор 5.  

– Да Понуђачи могу попуњавати доњу десну табелу на страин 21. и 22. 

 

Питање 6. 

-у конкурсној документацији, на страни 14. наводите рок испоруке 15 дана од доспећа 

рачуна, док у моделу уговора наводите 30 дана од пријема рачуна 

Који податак је исправан? 

Одговор 6. 

– Рок испоруке је 15 дана од потписивања уговора. Рок плаћања је 15 дана од испоставе 

рачуна. 


