
На питање заинтересованог понуђача упућеног наручиоцу у вези јавне 
набавке број 13/15 - Набавка намештаја и репарација постојећег у студентским 
собама Студентског центра у Крагујевцу, наручилац даје следеће одговоре: 
 

 
ПИТАЊЕ 1: 

У конкурсној документацији наводите да постоји и техничка документација 
и планови. Да ли постоји могућност достављања исте електронским путем или 
је како сте навели неопходно исту преузети лично у просторијама Студентског 
центра? 

 
ОДГОВОР 1: 

Техничка документација и планови се помињу у конкурсној 
документацији за предметну набавку у прилогу 5 УПУТСТВО 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ тачка 13. које представља 
генеричко упутство понуђачима, а проистиче из Закона о јавним 
набавкама. За предметну набавку су сви цртежи достављени у склопу 
Прилога 3 Спецификација предмета набавке. 

 
 

ПИТАЊЕ 2: 
С обзиром да се сви фронтови и корпуси израђују по мери и Вашем 

захтеву није логично очекивати да постоје унапред припремљени каталози за те 
позиције. Такође, члан 9 Модела Уговора обавезује понуђаче на поседовање 
техничке документације која је типична за нове и целе производе а не и за 
делове производа; стога Вас молимо за појашњење шта су понуђачи дужни да 
обезбеде од техничке документације и у ком моменту. Уколико је наручилац 
мислио на сертификате о квалитету иверице онда је то оправдан захтев, 
међутим ни тада није могуће очекивати од понуђача да поседују исти јер многи 
понуђачи нису произвођачи иверице или трговци већ произвођачи намештаја 
или трговци намештајем и као такви нису у обавези да поседују поменуте 
сертификате. 

 
ОДГОВОР 2: 

У конкурсној документацији за предметну набавку, наручилац је 
предвидео достављање каталога, техничких листова, цертификата о 
квалитету или других одговарајућих доказа издатих од стране овлашћених 
домаћих институција (акредитована лабораторија, институт и сл.) за 
материјале дефинисане у спецификацији предмета набавке, а којим се 
доказује да понуђени материјали који ће се користити за израду 
предметних добара тражених у спецификацији, по својим 
карактеристикама у свему одговарају материјалима наведеним у 
спецификацији. 


