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        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

                                   Број: 1605-9/16 
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                                   Б е о г р а д     

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности  

- Набавка канцеларијског намештаја за потребе Министарства спољних послова  - 

редни број: ЈН 16/2019 

 

на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 24. јуна 

2019. године  у 12:25 часова: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У опису радне фотеље (Позиција 4) наводите да су седиште и наслон танки јастуци 

испуњени сунђером. Да ли фотеља мора да поседује танке јастуке или је довољно да сунђер 

буде максималне дебљине 4cm (као по захтеву) и тапациран кожом? 

 

1. Одговор Комисије: 

Ради се о седној површини, а не о посебном јастуку који се додаје на фотељу.  

 

2. Питање заинтересованог лица: 

Код радне фотеље (Позиција 4) захтевате стриктне димензије иако је добро познато да се 

код столица/фотеља врло тешко уклопити у стриктне димензије уколико се не мисли на 

одређени моделодређеног понуђача па Вас молимо да понуђачима дозволите одреено 

одступање/толеранциу у погледу димензија. 

 

2.Одговор Комисије: 

Димензије су оквирне и дозвољено је минимално одступање од наведених (2-3 cm).  

 

3. Питање заинтересованог лица: 

На страни 9 конклурсне документације наводите да изабрани понуђач пре потписивања 

уговор доставља атесте. Молимо да нам јасно и прецизно наведете на које тачно атесте 



мислите и од које установе треба да буду издати. Такође захтевате да добра која су предмет 

јавне набавке испуњавају техничке услове квалитета претежно Q1, међутим атести који 

садрже овај податак су неважећи и избачени из употребе и сада се издају потпуно другачији 

атести без података захтеваних конкурсном документацијом (квалитет Q1). 

3.Одговор Комисије: 

Везано за  наведени упит, обавештавамо вас да се под ознаком “Q1“ не подразумева ниједан 

посебан стандард, већ актуелни стандард менаџмента квалитето  ISO 9001:2015 (Tranzicija 

Q1), где се под “Q1“  практично дефинише низ мера и поступака (промена) које треба да 

предузме произвођач у свом систему менаџмента квалитетом, како би стекао услове за 

сертификацију према ISO 9001:2015. Дакле, ако намештај који нудите испуњава услове 

наведеног стандарда (постоји валидан сетрификат неког од сертификационих тела у Србији 

нпр. „Институт за стандардизацију РС“),  испуњени су тражени услови.  

 

Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације. 
 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 

 

 


