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К у р ш у м л и ј а  

 

Нa основу члaнa 63. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (''Сл. глaсник РС'', бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку добара - Набавка канцеларијског 

намештаја и кухињских елемената за уређење просторија Канцеларије за младе у 

оквиру пројекта "Кутак за младе", ЈНМВ-54/2016, доставља следеће 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ - ОДГОВОР бр.1 ПО ОСНОВУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНИМ 

ИНФОРМАЦИЈАМА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈНМВ 54/2016 

 

Потенцијални понуђач је дана 05.8.2016.године, питем e-maila 

javnenabavke@kursumlija.com доставио захтев за додатним информацијама са следећом 

садржином: 

 

Питањe: 

1.   “Молимо вас за додатна објашњења за ЈНМВ-54/2016. 

 Набавка, израда и монтирање мини кухиње. Дужина 1.2м. 

Питање бр. 1. Молимо вас за објашњење да ли се ради о горњим, доњим или горњим и 

доњим елементиама за кухињу? Које су  ширине, дубине, висине? 

 

 Набавка и уградња судопере. 

Питање бр. 2. Да ли се ради о корпусу и елементу од росфаја или само елементу од 

росфаја? Да ли је судопера једноделна или дводелна? “ 

 

Захтев за додатним појашњењима заведен је код Наручиоца под бројем I-404/1-

54/2016 од 05.8.2016.године. 
 

Одговор на питање бр. 1 

Ради се о доњем делу кухиње (од иверице), ширине 120цм, дубине 51цм и 

висине 82цм. На радној плочи кухиње биће уграђена судопера. 

 

Одговор на питање бр. 2 

Ради се само о судопери од росфаја без корпуса. Једноделна судопера 

(препоручене димензије 465*435мм или Ø600мм). 

И као што је одговорено на питање бр. 1, судопера ће бити уграђена у кухињи 

тако да се корпус у овој позицији не рачина. 

  

Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на сајту општине 

Куршумлија и може се преузети електронским путем. 

Чланови комисије за јавну набавку: 

Ред.бр. Име и презиме Потпис 

1. Радосављевић Миљан, члан комисије  с.р.  

2.  Петар Дикић, члан комисије  с.р.  

3. Ана Милошевић, члан комисије  с.р.  

 


