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Текст захтева Одговор - појашњење

Молимо Вас да нам разјасните димензију цеви на 
столицама, обзром да се захтева округла цев, а дата 
димензија цеви је 40x20мм?

Одговор на питање дат је кроз измену техничке 
спецификације.

Молимо Вас да у складу са Законом о јавним набавкама 
, спецификацију допуните дозвољеним одступањем од 
захтеваних димензија.

Одговор на питање дат је кроз измену техничке 
спецификације.

Поштовани, 

- За партију 3, ставка 1 наведена је спецификација 
уређаја супротна члану 11 и 12 правилника о 
минималним критеријумима у погледу енергетске 
ефикасности у поступку јавне набавке добра. Молимо за 
измену спецификације у сладу са правилником

- За партију 3, ставка 1 наведене димензије нису 
дефинисане да ли су минимални или максимални 
критеријум. Молим вас за измену техничког описа

- За партију 3, ставка 1 није прецизирано да ли се тражи 
клима уређај у инвертер изведби или он/офф (тј 
неинвертер)

- За партију 3, ставка 1 захтевана је уградња уређаја, 
потребно је навести очекивану/просечну удаљеност 
спољне од унутрашње јединице ради прецизнијег 
одређивања цене услуге и конкуретности јавне набавке

- Наручилац сматра да је спецификација уређаја у 
складу са наведеним одредбама Правилника.

- У питању су минималне димензије призвода.

- Захтева се набавка неинверетерских уређаја.

- Просечна удаљеност спољне од унутрашње јединице 
је 120 цм. 

Партија 1.

Питање број 1.

Сагледавајући технички опис (спецификацију) траженог 
школског намештаја дошли смо до неколико 
нелогичности.

Наиме, за позицију 1. " школска купа"  је дат следећи 
опис  -

 "СXО-АБ двосед 130/50, конструкција: метална, 
округлих

профила О25/1.5 мм пластифицирана, радна плоча и 
касна од “универа” 18

Одговор на питање број 1 дат је кроз измену техничке 
спецификације. 

Одговор на питање број 2 дат је кроз измену техничке 
спецификације.

Одговор на питање број 3 дат је кроз измену техничке 
спецификације.
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мм, кантоване: АБС траком од 2мм, има 2 кукице за 
ранчеве" , 

Колика треба да буде висина клупе?

Питање број 2.

За позицију 2 "школска столица" је дат следећи опис - 

"Висина седишта 46цм

Конструкција је урађена од металних округлих профила 
40/20мм дебљине зида 2  мм. Епоxy  боја  РАЛ 
9006.Заштитне гумице.

Седиште ш/д= 37/39цм  и наслон  ш/д= 43/22цм 
изведени од буковог ламелираног отпреска, анатомски 
обликовано, дебљине 8мм".

Имајући у виду да 2 школске столице и школска клупа 
представљају јединствену функционалну целину 
,долази се до закључка да је описана школска столица 
некомпитабилна (дисфункционална) и 
предимензионисана, што може представљати проблем 
у даљем свакодневном коришћењу.

Да ли школска столица следећих карактеристика -

"- Ширина: 410 мм

- Висина столице: 820 мм

- Висина седишта: 455 мм

- Наслон стандардног профила димензија 370x180 мм.

- Седиште стандардног профила димезија 360x380 мм

Метал:

· Рам столице израдјен од цеви округлог пресека ø21,3 
мм, дебљине зида 1,5 мм.

· Завршна обрада пластификација, боје по РАЛ карти 

· Профил цеви завршен ПВЦ навлаком

Дрво:

· Седиште и наслон дебљине 8 мм, израђени од буковог 
фурнира, анатомски обликовани пресовањем. 

· Завршна обрада полиуретански лак 3 (три) слоја

Спајање:· Спајање металног рама са дрвеним 
отпресцима се врши алуминијумским нитнама дебљине 
4,8 мм "

а која је по димензијама и функционалним мерама 
компатибилна (упарива) са школском клупом из 
позиције 1.,

прихватљива са Ваше стране?

 

Питање број 3.
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Да ли метална контрукција " катедре за наставника"  из 
позиције 2. може бити израђена од челичних цеви 
димензија фи 27x 1,5мм , 

што би било у складу са школским клупама и школским 
столицама? 

Питање број 1.

Партија 1.

Позиција 1.  " Школска купа" -  Изменом техничке 
спецификације је прецизиран следећи опис - "СXО-АБ 
двосед 130/50, висина клупе 755-760 мм, конструкција: 
метална, округлих профила ø25/1.5 мм 
пластифицирана, радна плоча и касна од “универа“ 
д=22 мм пресвученог фолијом у боји са заобљеним 
ивицама, има 2 кукице за ранчеве." ,  имајући у виду да 
на нашем тржишту није могуће набавити универ 
дебљине 22мм , а претрагом доступних информација на 
интернету смо дошли до сазнања да одређени 
произвођач нуди школску клупу под продајном ознаком 
"СXО-АБ"  , техничких карактеристика "Школска клупа 
СXО-АБ двосед 130/50, конструкција: метална, округлих

профила Ø25/1.5 мм пластифицирана, радна плоча и 
касна од “универа” 18

мм, кантоване: АБС траком од 2мм, има 2 кукице за 
ранчеве" , како сте првобитно и описали.

Да ли радна плоча и касна могу бити израђени од  
“универа” 18

мм, кантованог АБС траком од 2мм , као што је 
првобитно и описано?

Питање број 2.

У којој боји треба да буду пластифициране металне 
контрукције предмета - школског намештаја , чија се 
достава узорака тражи?

Одговори на питања дати су кроз измене техничке 
спецификације.

Поштовани,

молимо вас да нам разјасните позицију 1.Школска 
клупа , односно плочу за школску клупу, обзиром да сте 
претходни опис који је био јасан изменили. 

Да ли се ради заобљиеним угловима универа или 
заобљеном кант траком (коју нисте ни поменули у 
новом опису)? 

Шта мислите под "универ пресвучен фолијом у боји" 
обзиром да је сваки универ свакако превучен фолијом у 
одређеној боји и то не треба посебно наглашавати?

Одговор на питање број 1: Ради се о заобљеним 
угловима универа.

Одговор на питање број 2: Сваки универ је пресвучен 
фолијом у одређеној боји. 

Питање број 1. Партија 1. Позиција 1. " Школска купа" - 
Изменом техничке спецификације је прецизиран 
следећи опис - "СXО-АБ двосед 130/50, висина клупе 
755-760 мм, конструкција: метална, округлих профила 
о25/1.5 мм пластифицирана, радна плоча и касна од 
“универа“ д=22 мм пресвученог фолијом у боји са 

Одговори на питања дати су кроз измене техничке 
спецификације.
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заобљеним ивицама, има 2 кукице за ранчеве." , 
имајући у виду да на нашем тржишту није могуће 
набавити универ дебљине 22мм , а претрагом 
доступних информација на интернету смо дошли до 
сазнања да одређени произвођач нуди школску клупу 
под продајном ознаком "СXО-АБ" , техничких 
карактеристика "Школска клупа СXО-АБ двосед 130/50, 
конструкција: метална, округлих профила О25/1.5 мм 
пластифицирана, радна плоча и касна од “универа” 18 
мм, кантоване: АБС траком од 2мм, има 2 кукице за 
ранчеве" , како сте првобитно и описали. Да ли радна 
плоча и касна могу бити израђени од “универа” 18 мм, 
кантованог АБС траком од 2мм , као што је првобитно и 
описано? Питање број 2. У којој боји треба да буду 
пластифициране металне контрукције предмета - 
школског намештаја , чија се достава узорака тражи?

Поштовани,

Питање се односи на партију 3- испорука и монтажа 
клима уређаја.

На основу техничке спецификације тражени модел је 
тачно одређеног произвођача, старијег је типа и тешко 
га је наћи на тржишту.

Да ли Наручилац прихвата моделе који су на гас Р32 
који је еколошки прихватљивији од Р410?

 

Наручилац ће прихватити и моделе који су на гас Р32.

Поштовани, молимо вас да нам разјасните позицију 
1.Школска клупа , односно плочу за школску клупу, 
обзиром да сте претходни опис који је био јасан 
изменили. Да ли се ради заобљиеним угловима универа 
или заобљеном кант траком (коју нисте ни поменули у 
новом опису)? Шта мислите под "универ пресвучен 
фолијом у боји" обзиром да је сваки универ свакако 
превучен фолијом у одређеној боји и то не треба 
посебно наглашавати?

Одговор на питање број 1: Ради се о заобљеним 
угловима универа.

Одговор на питање број 2: Сваки универ је пресвучен 
фолијом у одређеној боји. 

Питање за партију 3.

У техничкој спецификацији сте навели Ниво буке 
спољне јединице (мин./мак.): 36/42 дБ(А) - да ли сте 
мислили на ниво буке унутрашње јединице?

Питање је постављено неблаговремено.


