
 

 

 
 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-266/2017 

Број ЈН К 26/17 

Дана: 19.06.2017. године 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1  

      

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН К 26/17 – Партија 2 – Архивске полице и ормари, 

дана 16.06.2017. године, објављујемо одговор на наведена питања.  

 

 

Питање 1:   

У делу описа на страни 21/73 којим је дат следећи опис: 

1. Израда двокрилних металних ормана за архиву димензије 920 / 1950 / 420 мм. У 

унутрашњост ормана поставити 4 полице са могућношћу подешавање висине између 

полица. Материјал лим дебљине 7мм завршна обрада пластификација боја сива. 

Молимо Вас да нам разјасните да ли је потребна та дебњина материјала јер је такав 

орман велике тежине, а са таквом дебљином полице је врло тешко руковати приликом 

промене њеног положаја. Тежина таквог једног ормана износи приближно 495 кг.  

Одговор на Питање 1:  

  Дебљина лима је 0,7 мм.    

                            

 Питање 2: 

2. Код антикорозионе заштите није наведена потребна дебљина наноса боје, опис и 

технолошки поступак припреме материјала пре полимеризације, као и нијанс а по 

међународној карти боја (RAL). 

 

 

 

 



 

Одговор на Питање 2: 

 

Потребна дебљина заштите је 60 микрона, RAL 7035, не тражимо опис технолошког 

поступка. 

 

 

Питање 3:  

 

3. Приликом подношења докуменентације да ли је потребно доставити производну 

техничку документацију за производ уз атесте материјала и атест полице. Пошо је у 

делу дрвеног намештаја приложено пар скица и фотографија што ми не сматрамо 

производном техничком техничком документацијом која упућује да се ради  о 

произвођачу опреме. 

 

 

Одговор на Питање 3: 

 

Потребно је доставити атест за носивост полица, као што је и написано. 

 

 

Питање 4: 

 

4. Да нам дате одговор када је отварање понуда, ради временске важности приложене 

документације, јер је наведено да документација важи два месеца пре отварања понуде. 

 

 

Одговор на Питање 4: 

 

У Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији објављени 14.06.2017. 

године, на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs и  на Порталу наручиоца: 

www.suboтica.rs је назначено да је отварање понуда 14.07.2017. године (страна 68/73 

Конкурссне документације тачка 28.) 

 

 

 

 

 

 

На основу Ваших питања 1 и 2, Наручилац ће у што краћем року извршити 

измену Конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

 Комисија за ЈН 

 


