Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управа за заштиту биља
Омладинских бригада 1, Нови Београд
Број: 404-02-376/1/2016-11
Датум: 02.11.2016. године
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 404-02376/1/2016-11
У вези поступка јавне набавке одржавање и поправке објеката граничне
фитосанитарне инспекције, редни број 1.2.14. број 404-02-376/1/2016-11 за коју је
позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као и на
интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs
27.10.2016. године,
Наручиоцу je дана 01.11.2016. године електронском поштом стигао допис
потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег садржаја:
1. Да ли можете да нам доставите шеме столарије? У колико нам не
доставите шеме столарије молимо Вас да нам одговорите на следећа питања која
се односе на партију 2:
2.Да ли су у свим позицијама димензије приказане као однос
висина/ширина или обрнуто (питање је постављено због позиције 1- врата
162/210)?
3. Да ли у позицији 4 трокрилни прозор садржи само крила или има и
фиксних делова?
4. Да ли у позицији 5 двокрилни прозор садржи само крила или има и
фиксних делова?
У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном
документацијом, Комисија даје следеће одговоре:
1. Наручилац нема шему столарије.
2. Код врата 210 је висина а ширина 162. Врата су двокрилна. Код позиција
1-3 је висина x ширина, док је код позиција 4-6 ширина x висина;
3. Код трокрилног дела сва три крила се отварају;
4. Код ових прозора једно крило је покретно док је друго фиксно.
Понуђачи могу контактирати овлашћена лица Наручиоца и извршити
обилазак објеката пре припремања понуде. Овлашћена лица на појединим
објектима су следећа:
Вршац: Саша Милићев 064/88-18-415
Суботица: Иван Томашев 064/88-18-417
Прешево: Срђан Арсић 064/88-18-402
Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези
са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне
документације.
КОМИСИЈА

