Предмет: Захтев за додатним информација или појашњењима
конкурсне документације, ЈН бр. 13/14: „Набавка IT
опреме за потребе Машинског факултета у
Београду“
На основу члана 54 став 13 и члана 63 став 2 Закона о јавним
(„Сл. Гласник РС“ бр. 124/14), Наручилац доставља одговор на
питања потенцијалног понуђача:
Питања
1. Замолили бисмо Вас да потврдите да је за доказивање
додатног услова из тачке 7 на страни 9 Конкурсне
документације потребно доставити Потврду издату од
стране Агенције за привредне регистре да код тог органа
није покренут поступак стечаја и ликвидације?
2. Да ли на самој меници, коју предајемо за озбиљност
понуде, треба да упишемо клаузулу „без протеста“ и „ по
виђењу“?
3. Замолили бисмо Вас да нам потврдите да рок важења
менице за озбиљност понуде треба да буде 30 дана дужи
од дана отварања понуда како је дефинисано на страни 12
Конкурсне документације? С`обзиром да је рок важења
понуде 60 дана од дана отварања понуда, то значи да је
тренутно по конкурсној документацији, рок важења
менице за озбиљност понуде мањи од рока важења
понуде.
4. На страни 17 Конкурсне документације сте навели да је
рок испоруке 1 дан од подношења захтева Наручиоца, а

најкасније у року од 8 дана од дана закључења уговора.
Затим сте у Моделима уговора за све партије у члану 2
навели да је испорука сукцесивна према потребама
Наручиоца и да иста треба да се реализује најкасније до
31.08.2015. године у року од једног дана од дана пријема
захтева за испоруку. Да ли је у питању сукцесивна
испорука добара или једнократна испорука? Уколико је у
питању сукцесивна испорука добара, да ли се Наручилац
обавезује да ће купити сву опрему и све количине опреме
које су наведене у Конкурсној документацији?
5. На страни 17 Конкурсне документације сте навели да је
рок испоруке 1 дан од подношења захтева Наручиоца, а
најкасније у року од 8 дана од дана закључења уговора.
Затим сте у Моделима уговора за све партије у члану 2
навели да је испорука сукцесивна према потребама
Наручиоца, а најкасније до 31.08.2015. године у року од
једног дана од дана пријема захтева за испоруку. Да ли је
рок за испоруку 1 дан од дана пријема захтева Наручиоца
или је 8 дана од дана закључења уговора? Да ли је рок за
испоруку добара дефинисан у радним данима или у
календарским данима? Рок за испоруку добара 1 дан од
дана пријема захтева Наручиоца је у потпуности нереалан
из разлога што није дефинисано нити да ли је у питању
радни дан или календарски дан, које је време за пријем
опреме од стране Наручиоца, и просто је немогуће све то
припремити за сутра. Замолили бисмо Вас да продужите
рок за испоруку опреме и да јасно дефинишете да ли су у
питању радни дани или календарски, које је време за
пријем опреме у Вашем магацину, на који начин ћете нам

слати Наруџбеницу, да ли време за испоруку тече од
момента потврде пријема наруџбенице, итд.?
6. Да ли је уз понуду потребно доставити техничку
спецификацију понуђене опреме?
7. Уколико је уз понуду потребно доставити техничку
спецификацију понуђене опреме, да ли иста може бити
достављена на енглеском језику?
Одговори
1. За доказивање додатног услова из тачке 7 на стр. 9
Конкурсне документације, потребно је доставити
Потврду издату од стране Агенције за привредне
регистре да код тог органа није покренут поступак
стечаја и ликвидације;
2. На самој меници није потребно уписати клаузуле „без
протеста“ и „по виђењу“ довољно је да оне буду
назначене у Меничном овлашћењу;
3. Рок важења менице за озбиљност понуде, треба да буде
30 (тридесет) дана од дана отварања понуда, као што је и
дефинисано на стр. 12 предметне Конкурсне
документације;
4. Испорука предмета набавке, за све партије, врши се
сукцесивно. Појединачне испоруке, за све партије, врше
се по добијеном захтеву од стране Наручиоца и оне се
врше у року од 1 (једног) радног дана од дана потврде
пријема захтева Наручиоца. Комплетна испорука
предмета набавке, за све партије, треба да се реализује
кроз појединачне испоруке најкасније до 31.08.2015.
године.

5. Рок за сваку појединачну испоруку, за све партије, је 1
(један) радни дан по потврди пријема захтева Наручиоца.
6. Заинтересовани Понуђач би требало уз понуду да
достави и Техничку спецификацију за опрему која је
предмет набавке.
7. Наручилац ће прихватити Техничку спецификацију и на
енглеском језику.
Председник комисије
Владимир Миковић

