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ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ С
                 НАМЕШТАЈ 
 

Дана 10.08.2018. године примили смо 
 
 
 ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Поштовани,  
Молимо Вас да нам појасните
Позиција бр. 1: Кревет самац
захтева за израду кревета? 
Позиција бр. 12: Сто за састанке
конструкција би на тој дужини
би се спречило угибање конструкције
ноге?  
 
Одговор: 
Поводом Вашег захтева за  појашњење документације
за јавне набавке  дефинисала  квалитет
 
за позицију 1.  
У одељку  II Врста, техничке карактеристике,(спецификација) квалитет, количина и опис добара, 
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења 
или испоруке добара,  евентуалне додатне услуге
тачка 2.2. квалитет   

     карактеристике материјала 
наведено је 
-Универ високог квалитета типа „Кастамона
-Дебљина универа  мин. 18 мм
карактеристике се односе и на кревет самац.
 
за позицију 12.  
Понуду сачинити према  захтевима 
 
 

 

 

Гeнeрaлa Дрaпшинa 99, 23300 Кикиндa,тeл.

ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР КИКИНДА 
Генерала Драпшина бр. 99,  

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА   ЈНМВ 6

. године примили смо електронску пошту са следећим садржајем:

ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈНМВ БР. 6/2018  

појасните следеће:  
самац - Да ли можете да нам кажете која дебљина

?  
састанке – Према шеми из прилога који сте доставили

дужини (260цм) морала имати још једну ногу 
конструкције и плоче. Да ли да рачунамо конструкцију

појашњење документације,  а у складу са ЗЈН, наводимо да је Комисија 
за јавне набавке  дефинисала  квалитет намештаја 

Врста, техничке карактеристике,(спецификација) квалитет, количина и опис добара, 
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења 

евентуалне додатне услуге 

 

Универ високог квалитета типа „Кастамона“  или одговарајуће 
мин. 18 мм (дат је минимум) 

карактеристике се односе и на кревет самац. 

Понуду сачинити према  захтевима из конкурсне документације . 

Комисија за ЈНМВ 6/2018 

 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА 

тeл. 0230/434-675, фaкс 0230/401-461, жирo-рaчун: 840-255667-09,e-mail: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs

А ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА   ЈНМВ 6/2018 

електронску пошту са следећим садржајем: 

ПОЈАШЊЕЊИМА 

дебљина универа се 

доставили, метална 
 на средини како 

конструкцију са три 

а у складу са ЗЈН, наводимо да је Комисија 

Врста, техничке карактеристике,(спецификација) квалитет, количина и опис добара, 
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења 

kikindagc.ust@minrzs.gov.rs web: www.gckikinda.org.rs 


