Датум: 28.10.2016.
Деловодни број: 1021/16
ПИТАЊА , ПОЈАШЊЕЊА,
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Поштовани,
Поводом питања упућених Наручиоцу од стране потенцијалних понуђача до дана 28.10.2016.
године, а у вези са јавном набавком: добaра – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (софтвери и хардвери) ,
ЈП ˶Нуклеарни објекти Србије" , број набавке: 1.1.15/2016, доставља следеће одговоре:
Питање број 1.
На странама 18 и 19, у моделима уговора сте навели да „Рок испоруке не може да буде дужи од
15 дана од дана закључења уговора”, а на страни 41 конкурсне документације сте навели да „Рок
испоруке добара не може да буде дужи од 10 дана од дана закључења уговора”?
Појашњење број 1.
Наручилац ће исправити конкурсну документацију и стајаће да рок испоруке на страни 41 не
може да да буде дужи од 15 дана од дана закључења уговора.

Питање број 2.
У оквиру оба Модела уговора у члану 7. и у Обрасцу Меничног овлашћења на страни 30, сте
навели да је „Рок важења менице за озбиљност понуде 60 дана од дана отварања понуда”а на
страни 41 у оквиру тачке 8.4. сте навели да је „Рок важења менице мора да буде 30 дана дужи од
крајњег рока за извршење посла”?
Појашњење број 2.
Наручилац ће исправити конкурсну документацију на страни 41 у оквиру тачке 8.4. ће стајати да
„Рок важења меница мора бити 60 дана од дана отварања понуда”.

Текући рачуни:
Ерсте Банк: 340-11005655-19; ОТП банка: 325-9500700021712-49; Српска банка: 295-1240714-54

Питање број 3.
У оба модела уговора у Члану 6., као и на страни 40 конкурсне документације, сте навели да
меницу и менично овклашћење за отклањање недостатака у гарантном року доставља изабрани
понуђач приликом предаје рачунарске опреме, а на страни 38 у оквиру обавезне садржине понуде
сте навели да се Менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року доставља уз
понуду?
Појашњење број 3.
Наручилац ће исправити конкурсну документацију на страни 29 и 38 и гласиће исправка да
Образац меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року је обавезан да достави
само изабрани понуђач.

Питање број 4.
У оквиру оба модела уговора, Члан 6, као и на страни 41 конкурсне документације, сте навели да
Менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року мора да важи 5 дана дуже од
уговореног гарантног рока, а у Меничном овлашћењу за отклањање недостатака у гарантном
року сте навели да исто важи 36 месеци од дана испоруке ралунарске опреме
Појашњење број 4.
Наручилац ће исправити конкурсну документацију на страни 41ћ стајати Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом за
гаранцију за отклањање недостатака у гаратном року, у износуод 5% од вредности уговора без
ПДВ-а и са роком важности од 36 месеци од дана испоруке рачунара и рачунарске опреме

Питање број 5.
На страни 10 Конкурсне документације сте навели да се испуњеност обавезних и додатних
услова доказује достављањем изјаве која се налази на страни 11 Конкурсне документације. С
обзиром да се у самој изјави не спомињу додатни услови који су дефинисани на стрни 9
конкурсне документације (потврда произвођача за гаранцију и техничка спецификација)
замолили бисмо Вас да нам потврдите да је уз понуду потребно доставити зајтеване додатне
услове, а да се Изјава са стране 11 конкурсне документације односи само на обавезне услове за
учеђће у предметном поступку јавне набавке и да у складу са наведеним измените конкурсну
документацију.

Појашњење број 5.
Наручилац ће исправити конкурсну документацију на страни 11 у Обрасцу изјаве о испуњавању
услова из Члана 75 Закона о јавним набавкама додати и тражене додатне услове.
Обзиром да је Наручилац вршио измену конкурсне документације, самим тим је у обавези да
продужаи рок понуђачима за припрему конкурсне документације, тако да је нови рок за
отварање понуда 08.11.2016. године. Понуде се достављају на адресу Наручиоца до 11:00 часова,
а отварање понуда је у 11:30 часова 08.11.2016. године.

Питање број 6.
1.Да ли бисте у складу са практичном применом Energy Efficiency прихватили да напајање за
десктоп рачунар ТИП 1 буде мин 180W а код дестоп рачунара ТИП 2 на мин 240W?
2.Да ли постоји могућност да код ставке бр 3. прихватите екстерни ДВД?
Појашњење број 6.
- За рачунар тип 1 могуће је понудити и напајање од 180w (исправљено у техничкој
спецификацији),
- За рачунар тип 2 неопходно je понудити напајање у складу сa техничком спецификацијом из
КД,
- Екстерни ДВД није прихватљив

Комисија за јавне набавке
Зоран Цинцовић

