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ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за јавне набавке
као Тело за централизоване јавне набавке
Комисија за јавну набавку
Јавна набавка број: 1.1.6/17
Дана: 28.08.2017. године
Крагујевац
ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.1.6/17
ПРЕДМЕТ: Допунскo појашњењe конкурсне документације у складу
са члана 63. Закона о јавним набавкама.
ПИТАЊЕ:
1. На страни 143/159 конкурсне документације ,Образац понуде ,наведено је да је
минималнизахтевани рок на сву опрему 24 месеца. Упоредо са тим,у оквиру техничких
спецификација опреме наведено следеће „ Уређај мора да задовољава : RoHS, WEEE,
ENERGY STAR. Минимум три године гаранције произвиђача за рад и делове “.
С обзиром да овако дефинисани услови у супротности један са другим,и да онемогућавају
понуђаче да правилно припреме своју понуду ,молимо Вас да извршите измену конкурсне
документације и усагласите ова два услова и извршите продуженје рока за подношење
понуда.
2. На страни 72/159 наведено је:
УКУПНО (од 1 до 3) ________________ динара
ПДВ (од 1 до 3 ) ________________ динара
УКУПНО СА ПДВ-ом (од 1 до 3 ) ________________ динара
Како је за предметну локацију 35 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ ВУК КАРАЏИЋ“ предвиђена
испорука две ставке ( Рачунарски склоп тип II , Монитор II ) а не 3 ставке како је наведено,
молимо Вас да извршите измену конкурсне документације у овом делу како би Понуђачи
могли исправно да попуне ове обрасце и извршите продуженје рока за подношенје
понуда.
3. У вези са испуњењем једног од додатних услова у предметном поступку
- Да му је остварени укупни приходу периода 2014,2015 и 2016 .година најмање два пута
већи од вредности своје понуде за ову јавну набавку;
Наведено је да се испуњеност истог доказује достављањем Копија биланса стања и
биланса успеха за 2014,2015. и 2016.годину , а у случају да је понуђач физичко лице ,као
доказ испуњавања услова у погледу захтеваног финансијског капацитета доставља
оверену и потписану изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
располаже финансијским капацитетом неопходним за извршење уговорних обавеза по
предметној јавној набавци.
Имајући у виду да предузетници од 2016. године немају могућност да ове билансе изваде
променом законских регулатива, молимо Вас да извршите измену конкурсне
документације и појасните како се овај услов доказује за 2016. годину када су у питанју
предузетници и извршите продужење рока за подношење понуда.
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4. На страни 126/159 конкурсне документације:
Уколико понуда садржи документ на страном језику ,обавезно је уз документ
доставити и превод на српском језику ,оверен од стране судског тумача .У случају
спора релевантна је верзија понуде на српском језику.Затим је на страни 143/159
конкурсне документације наведено „ Напомена : саставни део понуде чине техничке
спецификације предмета набавке.“
Молимо Вас да нам потврдите да техничке спецификације понуђене опреме није
потребно достављати са преводом на српски језик ,имајући у виду да ова документа
произвођачи опреме објављују на енглеском језику , и да се овим условом непотребно
повећавају трошкови припреме понуде сваког понуђача ( када су у питању техничке
спецификације (datasheet-ovi) понуђене опреме)).
5. Имајући у виду услове из Модела Уговора:
- Овај оквирни споразум закључује се на период од годину дана , а ступа на
снагу даном потписивања.
- Рок за испоруку добара износи максимално 30 календарских дана од дана
потписивања сваког појединачног уговора. Место испоруке су седишта на
адреси сваког појединачног наручиоца – потписника уговора. Испорука се врши
радним данима ,у термину по договору добављача и наручиоца.
- Након закључења оквирног споразума, када настане потреба за предметним
добрима, појединачни наручилац ће доставити добављачу текст уговора о
јавној набавци у циљу закључења.
а) Молимо Вас да нам појасните да ли сваки Наручилац има право потписивања
Уговора у било ком тренутку за време важења Оквирног споразума,тј. у тренутку
када за опремом настане потреба?
б) Молимо Вас да нам потврдите да након потписивања Уговора са сваким
Наручиоцем ( од њих 61 укупно) свака испорука након тога иде једнократно а не
сукцесивно.
6. У техничкој спецификацији за рачунарски склоп тип III захтева се матична плоча Gigabyte
GA -990FX –gaming rev.1.1.С обзиром да наведена плоча више није добављива ,молимо Вас
да нам потврдите да ћете као заменски модел прихватити матичну плочу Gigabyte GA-970ADS3P FX .У супротном молимо Вас да нам појасните коју плочу сматрате еквивалентом?
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ОДГОВОР:
1. Минимални гарантни рок за опрему износи 24 (двадесет четири) месеца, осим за
опрему за коју није експлицитно наведено другачије.
(Наручилац ће поступити у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.)
2. Наручилац ће поступити у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.
3. Наручилац ће поступити у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.
4. Сагласни смо да техничке спецификације понуђене опреме није потребно достављати са
преводом на српски језик имајући у виду да ова документа произвођачи опреме објављују
на енглеском језику.
5. а) Након закључења оквирног споразума, када настане потреба за предметним добрима,
појединачни наручилац ће доставити добављачу текст уговора о јавној набавци у циљу
закључења.
б) Ради се о једнократним испорукама предметних добара.
6. У техничкој спецификацији за рачунарски склоп тип III матична плоча Gigabyte GA 990FX –gaming rev.1.1 је дата само као еквивалент, а не као захтевани модел матичне
плоче. Дакле, било која матична плоча која задовољава минимум наведених техничких
карактеристика или боља, се може понудити у оквиру ове конфигурације.
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