ПРЕДМЕТ:

Одговори на питања потенцијалних понуђача, у вези са ЈНМВ 1.1.17/2017,

Рачунари, рачунарска опрема и компоненте
Питање 1: На страни 6/36 наведено је „рок испоруке добара не може бити дужи од 30
(четрдесет) календарских дана.“. Да ли је рок испоруке 30 или 40 календарских дана?
Одговор 1: На страни 12/36 стоји:
„4. Рок испоруке и начин плаћања:

Рок испоруке материјала не може бити дужи од 40 (четрдесет) календарских дана од
дана наруџбине. „
На страни 33/36, у члану 3 модела уговора стоји:

„Члан 3.
Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. испоручује Наручиоцу сукцесивно, и то
најкасније у року од 40 (четрдесет) календарских дана од пријема захтева за
испоруку од стране Наручиоца, у сваком конкретном случају.“
Текст везан за рок испоруке на страни 6/36 „рок испоруке добара не може бити дужи од 30
(четрдесет) календарских дана“, представља техничку грешку, захтевани рок за испоруку у
овом поступку набавке је 40 (четрдесет) календарских дана.
__________________________________________________________________________________
Питање 2: На страни 11/36 наведени су додатни услови у погледу финансијског капацитета и
наведене су три обрачунске године (2014., 2015. и 2016.)
Уколико понуђач постоји од 2016. године да ли у том случају испуњава услов за учешће у
набавци?
Одговор 2: У конкурсној документацији на страни 11/36 стоји:
„Додатни услови у погледу финансијског и пословног капацитета:

1) да је понуђач у претходне три године (2014, 2015. и 2016.) испоручио добра из предмета
јавне набавке у укупном износу једнаком двострукој процењене вредности јавне набавке доказ: Исказ о понуђачевим укупним приходима од добара која су предмет јавне
набавке бр. 1.1.17./2017 за претходне три обрачунске године (дат на Обрасцу бр. 10);“
Ово не имплицира да понуђач мора да постоји 3 године да би испуњавао услове учешћа у
поступку набавке. У погледу финансијског капацитета тражи се да је понуђач у претходне
три године (2014, 2015. и 2016.) испоручио добра из предмета јавне набавке у укупном
износу једнаком двострукој процењене вредности јавне набавке. Уколико понуђач
основан у 2016.тој години у последњој години испоручио добра из предмета јавне
набавке у укупном износу једнаком двострукој процењене вредности јавне набавке,
исти сипуњава услове у погледу финансијског и пословног капацитета.
__________________________________________________________________________________
Питање 3: У прилогу Prilog_JNMV_1.1.17-2017.xlsx, који мора да буде достављен уз понуду
набројане су три партије и то: Партија 1, Партија 2 и Партија 5 уместо Партија 3. Молимо Вас
да исти исправите или да потврдите да понуђачи могу само да измене прилог.
Одговор 3: Потврђујемо да понуђачи сами могу да измене прилог, односно исправе грешку за
Партију 3 у прилогу фајла тако што ће погрешан назив „PARTIJA 5“ променити у исправан
„PARTIJA 3“.
__________________________________________________________________________________

Питање 4: Обзиром да захтевате да горе споменути прилог мора бити достављен уз понуду и у
папирној и електронској форми (ЦД), молимо вас да дефинишете у ком формату треба да буде
у електронској форми (Excel ili PDF)?
Одговор 4: Прилог који се доставља у електронској форми мора бити у „Excel“ формату,
компатибилан са „Microsoft Office Excel“ програмом.
__________________________________________________________________________________
У Београду, 20.10.2017..год.
Комисија за спровођење поступка

