Наручилац: Дом ученика средњих школа
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка бр. 2
Број: 2/618
Датум: 20.05.2016. године
Предмет: I ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ јавне набавке
број ДУ-ЈНМВ-09/16
На основу дописа-захтева заинтересованих лица од 18.05.2016. године, 19.05.2016.
године и 20.05.2016. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15), дајемо додатне информације и појашњења за
јавну набавку добара – завесе (роло завесе, декоративне и тешке) и венецијанери за
ученичке домове.
1. Питање „заинтересованог лица“:
“Који је систем качења декоративних и тешких завеса?
Да ли је потребан механизам за исте?
Да ли желите одређено платно за роло завесе?
Шта подразумевате под декларацијом о квалитету материјала?”
1. Одговор:
Систем качења декоративних и тешких завеса су ПВЦ гарнишле и ПВЦ кукице.
Није потребан механизам.
Платно је типа ЗЕБРА (ДАН И НОЋ) или одговарајуће.
Под декларацијом или уверењем о квалитету материјала подразумевамо, као што је
наведено у конкурсној документацији, документ у коме су наведене карактеристике и
састав материјала.
2. Питање „заинтересованог лица“:
„Молимо Наручиоца да у техничком опису платна за роло завесе тачно наведе:
састав платна, намену платна, да ли се ради о заштити од сунца, blockout platnu,
декоративном платну, дан/ ноћ платну,..... својства платна.
Такође, обзиром да различити произвођачи имају узорке другачијих димензија
пожељно и конкурентно би било да Наручилац прилагоди димензије тражених узорака, тј
да предвиди одступања од димензије узорака.“
2. Одговор:
Као што је већ наведено у конкурсној документацији, састав платна мора да буде
минимум 50% природних влакана, намена платна - заштита од сунца, декоративна, типа
ЗЕБРА (ДАН И НОЋ) или одговарајуће.
Наручилац је управо и предвидео одступање од димензија тражених узорака у смислу да
су то минималне димензије што значи да се могу доставити и узорци већих димензија.

3. Питање „заинтересованог лица“:
„1. Можете ли за позиције 1 и 2 из обрасца структуре цена, а у вези са техн.
карактеристикама, количинама и описима добара, дати спецификацију позиција које се
раде са тачним димензијама (ширина x висина), односно можете ли дати начин обрачуна
квадратура за предметне позиције?
Имајући у виду специфичност добара која се набављају скрећемо пажњу да је начин
обрачуна квадратура за роло завесе и венецијанере јако битан фактор код калкулација
цене коштања те Вас упозоравамо да сте у складу са чланом 70 став 2 ЗЈН дужни дати
(Техничке спецификације у случају набавке добара и услуга одређују карактеристике
добара или услуга као што су димензије, ниво квалитета, укључујући и методе за
осигурање квалитета, сигурност, ниво утицаја на животну средину, потрошњу енергије,
потрошњу других битних ресурса током коришћења производа, доступност за све
кориснике (укључујући доступност инвалидним лицима) и оцену усаглашености,
употребу производа, као и друге карактеристике које се тичу производа као што су назив
под којим се производ продаје, терминологија, ознаке, тестирање и методе тестирања,
паковање, обележавање и етикетирање, производни процес и процедура оцене) и
димензије тражених добара.
2. Шта код позиције 1 значи платно у дуплој изради и можете ли дати скицу захтеваног
механизма и роло платна?
3. Које материјале за заштиту платна подразумевате као еколошке и како доказујемо да
нема отровних материја?
3. Одговор:
1. Оквирне мере за роло завесе су 220x220 cm, а за венецијанере 50x75 cm. Минимална
обрачунска мера је „m2“, и за позицију 1 и за позицију 2.
2. Платно у дуплој изради код позиције 1 значи платно типа ЗЕБРА (ДАН И НОЋ) или
одговарајуће. Не постоји скица. Механизам је на ланчић без маске.
3. Као еколошки подразумевамо материјал који има минимум 50% природних влакана а да
нема отровних материја доказујете достављањем декларације или уверења о квалитету
материјала.

4. Питање „заинтересованог лица“:

SHANGRI LA
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DUPLA ROLO
“1 . Молим Вас да назанчите који тип завесе је у питању (редни број 1 – ОПИС ДОБАРА,
стр. 14/33).
2. Молим Вас да уколико је могуће, а обзиром да имате квадратуру претпостављам да
јесте, назначите димензије / приближне димензије роло завеса.
3. Молим Вас да назначите мере шивених завеса (маркизет И драпери редни број 3 И 4 –
ОПИС ДОБАРА, стр. 14/33).”.
4. Одговор:
1. У питању је роло завеса типа ЗЕБРА (ДАН И НОЋ) или одговарајуће.
2. Оквирне мере за роло завесе су 220x220 cm.
3. Што се тиче мера шивених завеса, мере отвора прозора су оквирно 315x317 cm.
5. Питање „заинтересованог лица“:
„Молим Вас да ми појасните два детаља у вези са предметом набавке роло завеса:
- "Набавка, израда и монтажа роло завеса, тип дупли роло"
Да ли се мисли на Зебра роло завесе?
- Да ли сте приликом предмера узимали у обзир минималну обрацунску меру по једном
прозору и колику?
5. Одговор:
У питању су роло завесе типа ЗЕБРА (ДАН И НОЋ) или одговарајуће.
Минимална обрачунска мера је „м2“.
У складу са датим појашњењем, Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне
документације и продужити рок за подношење понуда.
Комисија Наручиоца за јавну набавку број ДУ-ЈНМВ-09/16

