Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Број: 01-532/14
Датум: 31.03.2014. године
Крагујевац

ПРЕДМЕТ: Достава одговора Комисије за ЈНМВ бр. 3/2014.

У прилогу достављамо одговорe Комисије за јавну набавку мале вредности
намештаја, на питањa потенцијалних понуђача од 27.03.2014. године и 28.03.2014.
године.
Одговори су објављени на сајту Завода (www.hitnapomoc.org) и на Порталу
јавних набавки и могу се преузети електронским путем.

С' поштовањем,

Службеник за јавне набавке
Биљана Вукић
Достављено:
-свим потенцијалним понуђачима
За које постоји доказ да су преузели
Конкурсну документацију.

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Комисија за јавну набавку мале вредности добара – намештаја, јнмв бр. 3/2014,
образоване решењем број 01-312/14 од 28.02.2014. године.
Крагујевац 31.03.2014.год.

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за Партију 1 –
гардеробни ормари.
Дана 27.03.2014. године примљено је питање потенцијалног понуђача следећег
садржаја:
1. Унутрашњи садржај ормара : Да ли ормар садржи полицу или качење или и једно и
друго?
2. Није дефинисана боја ормара ( или произвођач тј. шифра материјала)
У складу са конкурсном документацијом и чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/12), Комисија даје следеће:
Одговоре
1. Одговор: ормар не садржи ни полицу ни механизам за качење
2. Одговор: дезен - натур.

Дана 28.03.2014. године примљена су питања потенцијалних понуђача следећег
садржаја:
1. Код партије 1, позиција 1. Гардеробни ормари и код партије 2 за позиције 13. Плакар,
14. Лежајеви и 15. Кухињски елементи, двокрилни, доњи и горњи део, није дефинисан
дезен универа као што је дефинисан за остале позиције, па Вас молимо за ближи опис
захтеваног дезена.
2. Код партије 2, позиција 2. Радна столица, стоји да је седиште столице тапацирано.
Молимо Вас за појашњење у ком се материјалу тапацира. Такође Вас молимо да за
столице из партије 2 (позиција 2. Радна столица, позиција 6. Конференцијске столице и
позиција 9. Канцеларијска фотеља) доставите слике захтеваног.
3. Код партије 1, позиција 1. Гардеробни ормари у опису на страни 4 конкурсне
документације стоји да су димензије ормара 1600х400х1800мм, међутим на страни 25 у
обрасцу понуде за партију 1 стоји да је димензија гардеробних ормара 40х40х180
(400х400х1800мм). Молимо Вас за појашњење која је тачна димензија гардеробних
ормара.
4. Код партије 2, позиција 1. Радни сто у опису на страни 4 конкурсне документације
стоји да су димензије стола 1400х700х750мм, међутим на страни 29 у обрасцу понуде
за партију 2 стоји да је димензија радних столова 1400х700х700мм. Молимо Вас за
појашњење која је тачна димензија радних столова.

5. Код партије 2, позиција 12. Ормар у опису на страни 5 конкурсне документације
стоји да су димензије ормара 1800х610х2100мм, међутим на страни 29 у обрасцу
понуде за партију 2 стоји да је димензија ормара 1800х400х2100мм. Молимо Вас за
појашњење која је тачна димензија ормара.
6. Код партије 2, позиција 13. Плакар у опису на страни 5 конкурсне документације
стоји да су димензије плакара 600х600х2000мм, међутим на страни 29 у обрасцу понуде
за партију 2 стоји да је димензија плакара 60х60х210мм. Молимо Вас за појашњење
која је тачна димензија плакара.
7. Да ли постоји могућност дужег рока испоруке добара?
У складу са конкурсном документацијом и чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/12), Комисија даје следеће:
Одговоре
1. Одговор: дезен – натур за тражене позиције, осим за плакар – храст ферара
2. Одговор: облаже се сунђером и тапацирa штофом; скице у прилогу 1
3. Одговор: Завод треба да обезбеди гардеробне ормариће за 130 запослених,
димензија 400x400x1800mm. Ради боље искоришћености простора, захтев је
наручиоца да изабрани понуђач изради и монтира 32 комада која садрже по
четири ормарића и један комад који садржи 2 ормарића (према опису и
димензијама из техничких спецификација). Ради отклањања недоумица,
наручилац је прилагодио образац понуде за партију 1, који доставља у
прилогу 2
4. Одговор: тачне димензије радних столова: 1400x700x700mm
5. Одговор: тачне димензије ормара: 1800x610x2100mm
6. Одговор: тачне димензије плакара: 600x600x2100mm, дезен – храст ферара
7. Одговор: наручилац захтева испоруку и монтажу намештаја у року од 3 дана
од потписивања уговора, због пресељења и смештаја запослених и опреме у
нову зграду Завода, да би се обезбедило континуирано обављање здравствене
делатности.

Комисија за јавну набавку
Службеник за јавну набавку:
Биљана Вукић

ПРИЛОГ 1
Konferencijska stolica Silla

V = 87cm
Š = 57cm
D = 59cm
D

V

Š

Kancelarijska fotelja A 3500

V = 116/125cm
Š = 63cm
D = 72cm

D

V

Š

ПРИЛОГ 2
5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
ГАРДЕРОБНИ ОРМАРИ
Р.б.

1
2

Јед. Коли
мере чина

НАЗИВ
Четвороделни гардеробни
ормари, дим: 1600x400x1800
Дводелни гардеробни ормар
дим: 800x400x1800

Ком

32

Ком

1

Цена без
ПДВ-а

Укупно без
ПДВ-а

Укупно са
ПДВ-ом

УКУПНО

Рок плаћања

______ дана од дана пријема исправно сачињене фактуре и
отпремнице, којом се доказује да су предметна добра
испоручена и монтирана
(не краћи од 30 дана)

Рок важења понуде

Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања
понуда.
(не краћи од 45 дана од дана отварања понуда)

Рок испоруке

3 дана од дана потписивања уговора

Место испоруке и монтажа

Крагујевац, Улица Слободе бб

Гарантни рок

_______ месеци
(минимум 24 месеца од момента испоруке и монтаже)

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.

