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НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА ОБЈЕКАТ ПАЛАТА ПРАВДЕ,  

УЛИЦА САВСКА 17а, БЕОГРАД / PROCUREMENT OF FURNITURE FOR PALACE OF JUSTICE BUILDING IN  

17a SAVSKA STREET, BELGRADE 

 

Invitation to bidders No.: 2019/S 054-123607 

 

Пита

ње 

бр. / 

Quest

ion 

No. 

Питања / Questions Одговори / Answers 

1 

 

Датум: 04/04/2019 

Питање: Захтев за појашњење конкурсне документације у погледу 

техничког капацитета и то захтева у погледу тога да понуђач:  

1. располаже са производним и магацинским простором површине 

укупно 3.000 м2  

2. располаже сервисом на територији Републике Србије  

3. располаже сушаром и посебном просторијом за лакирање  

Као доказ о располагању горе наведених капацитета, одређено је 

 

 

Одговор: Доказивање просторије за лакирање може се доказати и копијом 

листа непокретности. 
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да је потребно да понуђач достави за 1. и 2. горе наведен услов 

копију листа непокретности и/или уговора о купопродаји или 

уговора о закупу, док за 3. услов који је горе наведен копију 

пописне листе и/или купопродајног уговора, уговора о закупу, 

уговора о лизингу.  

Како се с обзиром на језичко тумачење цитираних услова, сматра 

да је посебна просторија за лакирање непокретност, тако 

постављамо питање да ли се доказивање просторије за лакирање 

може доказати копијом листа непокретности? 

 

Dated: 04/04/2019 

Question: Request for clarification of the tender documentation in 

terms of technical capacity and requires that the bidder   

1. has a production and warehouse space of a total area of 3,000 m2  

2. has a service in the territory of the Republic of Serbia  

3. has a dish and a special lacquering room  

As evidence of the availability of the abovementioned capacities, it is 

stipulated that the bidder must provide for copies 1 and 2 of the above-

mentioned condition a copy of the real estate list and / or purchase or 

lease contract, while for the third condition, the above mentioned copy 

is census lists and / or sales contracts, lease contracts, leasing 

contracts.  

Considering the linguistic interpretation of the cited conditions, 

considering that a special room for varnishing the real estate is a 

question, is the question whether proof of the painting room can be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer: The proof of the painting room can also be proved by a copy of the 

real estate list. 

 


