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Појашњење конкурсне документације број 1 

Дана 08.11.2018. године потенцијални понуђач, путем електронске поште, доставио је Комисији за 

поступак јавне набавке допис са захтевом за објашњењем везано за јавну набавку металних монтажних 

полица ЈНМВ 07/2018: 

Predmet-Objašnjenja za javnu nabavku JN 07/18 nabavka metalnih montažnih polica za 

arhivu 

  

Pitanje: 

-       Konkursnom dokumentacijom u delu 1. Tehnička specifikacija metalne montažne 

police za arhivu traže se police od crnog čelika, zavarene i farbane, što 

predstavlja davno prevaziđeni način 

formiranja polica za arhivu. 

Tražimo Vašu saglasnost da ponudimo najsavremenije police koje se proizvode u svetu 

lako montažno – demontažnog tipa bez upotrebe vijaka, površinski zaštićene svetlim 

cinkovanjem sa 

Svim tehničkim karakteristikama traženim ovom dokumentacijom. 

Podrazumeva se sva dokumentacija koja garantuje kvalitet i nosivost predloženih 

polica. 

Takođe, što nije zanemarljivo, predložene police su neuporedivo jeftinije, a rok 

isporuke je 2 – 3 dana. 

Molimo Vašu saglasnost, a za sva dodatna pitanja i informacije stojimo na 

raspolaganju.    

  

  

Srdačan pozdrav. 

  

  

 

Одговор Комисије за јавну набавку: 

 

Поводом Вашег питања везано за конкурсну документацију и то део 1. Техничке спецификације 

металне монтажне полице за архиву, којом се траже полице од црног челика, заварене и фарбане и 

којим тражите нашу сагласност за понуду најсавременијих полица у свету лако монтажно-

демонтажног типа без употребе вијака, површински заштићене светлим цинковањем са свим 

техничким карактеристикама траженим овом документацијом, Комисија за јавну набавку број ЈНМВ 

07/2018 је заузела став да остаје у целости при свим техничким спецификацијама металних 

монтажних полица за архиву наведеним у спецификацији конкурсне документације (ближе описаним 

на странама 3/34, 4/34, 5/34, 6/34 и 7/34, 8/34, 9/34 и 10/34).  

 

Наиме, потребе архиве изискују металне монтажне полице са свим наведеним и описаним 

карактеристима као и начином израде и монтирања и то полице монтиране у два реда, са димензијама 

наведеним у техничкој спецификацији, састављене од мердевинастих елемента, везних елемената, 

везних елемената за укрућење редова, тацни, граничних елемената од универа, вијака, навртка и 

подлошка за везивање мердевинаских елемената са везним елементима, челичне, заварене и 

заштићене фарбом. Полице се склапају у два реда по 20 сталажа у једном, што је ближе описано у 

делу 1.Техничке спецификације металне монтажне полице за архиву и то на страни 9/34, део 

„Комбиновање полица у два реда“ и на скици полице под ознаком „Изглед склопа полице“ на страни 

8/34 где је представљен изглед полица са бочне, чеоне стране и из „птичје перспективе“. Такође, 

прецизно је дата количина свих елемената за металне монтажне полице, предвиђен је њихов изглед 

датим скицама, начин везивања елемената и начин монтирања полица, све детаљно описано у 

техничким спецификацијама на странама од 3/34 до 10/34 конкурсне документације . 
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Комисија је заузела став да су архиви Другог основног суда у Београду потребне полице са тачно 

означеним карактеристикама у техничкој спецификацији, а не најсавременије полице које се 

производе на свету лако монтажно – демонтажног типа, те у том смислу не мењамо опис металних 

монтажних полица у техничкој спецификацији конкурсне документације већ остајемо при целокупној 

конкурсној документацији и не вршимо измену и допуну исте.  

 

Јавно отварање понуда биће одржано 14.11.2018. године у 14:00 часова, на адреси: Други 

основни суд у Београду,  Катанићева број 15, Београд,  на II спрату, у канцеларији број 2102 код 

секретара суда Тинке Павловић.“ 

 

 

Комисија за јавну набавку  


