Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Ул. Пролетерских бригада бб
Број: I-404/1-49/2014
Дана: 29.10.2014.године
Куршумлија
Нa основу члaнa 63. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (''Сл. глaсник РС'', бр. 124/2012)
комисија за јавну набавку услуга мобилне телефоније доставља следеће
ПОЈАШЊЕЊЕ - ОДГОВОР бр.3 ПО ОСНОВУ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНИМ
ИНФОРМАЦИЈАМА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈНМВ 49/2014
Потенцијални
понуђач
је
дана
28.10.2014.године,
питем
e-maila
javnenabavke@kursumlija.com доставио захтев за додатним информацијама са следећом
садржином:
Питања:
Питaњe бр.1 : Moлим Вaс зa пojaшњeњe у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи нa стрaни 19/38
прeдвиђeнo je дa ћe нaручилaц oдбити пoнуду укoликo пoнуђaч ниje дoстaвиo срeдствo
oбeзбeђeњa. Meђутим, с oбзирoм дa je jeдинo срeдствo oбeзбeђeњa кoje сe у
дoкумeнтaциjи пoмињe мeницa зa дoбрo извршeњe пoслa кoja сe нe дoстaвљa у пoнуди,
вeћ кaсниje, приликoм зaкључeњa угoвoрa, ниje jaснo нa кoje срeдствo oбeзбeђeњa сe
oвдe мисли?
Питaњe бр.2: Moлим Вaс зa пojaшњeњe у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи нa стрaни 24/38
,, Гарантни
рок
за
мобилне
апарате
износи:
_____________________године. (УПИСАТИ)
(Напомена наручиоца: гарантни рок не може износити мање од две године од
испоруке): ,,
Пa je oвa стaвкa нejaснa jeр угoвoр сe склaпa нa пeриoд oд 12 мeсeци, a сaмим тим и
гaрaнциja зa мoбилнe aпaрaтe би трeбaлa дa изнoси 12 мeсeцa, a у угoвoру нa стрaни
30/38 :Извршилац се обавезује да:
Обезбеди, за рачун Наручиоца, све потребне услове за несметано коришћење
предметних услуга и мобилних апарата,
Обезбеди одржавање мобилних апарата у гарантном року, односно у периоду
важења уговора,
Да ће, уколико се у току године, код наручиоца јави потреба за додатним
мобилним апаратима и картицама, због тенденције ширења мреже, исте испоручити
најкасније у року од два дана од дана пријема писменог захтева наручиоца,
Продавац гарантује да ће испоручени мобилни апарати бити одговарајући њиховој
сврси и намени, у одговарајућем квалитету. Односно у квалтету који је захтеван у
техничком опису конкурсне документације и који је приказан у понуди.
Гарантни рок за мобилне апарате износи ______________________.(попуњава
понуђач)
Захтев за додатним појашњењима заведен је код Наручиоца под бројем I-404/149/2014 од 24.10.2014.године.
Одговори:
1

1. У конкурсној документацији на страни 19/38 Наручилац је побројао све законске
разлоге предвиђене чланом 106 Закона о јавним набавкама (''Сл. глaсник РС'', бр.
124/2012) који се, у случају постојања, третирају као битни недостаци због којих
наручилац има обавезу да одбије понуду.
Наручилац на страни 15/38 конкурсне документације, као и у моделу уговора,
предвидео да је, приликом закључења уговора, Понуђач дужан да у корист Наручиоца
достави регистроване менице као средство обезбеђења и то једну регистровану,
потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла са
пратећим прилозима.
Имајући у виду све напред изнето, понуђач неће одбити као неприхватљиву понуду уз
коју није поднето средство обезбеђења као гаранција за озбиљност понуде јер такво
средство обезбеђења није ни тражено конкурсном документацијом.
2. Нa стрaни 24/38, у оквиру ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКОМ
СПЕЦИФИКАЦИЈОМ - ОПИСОМ УСЛУГА, у делу где је предвиђено да понуђач
унесе колико износи Гарантни рок за мобилне апарате, у напомени стоји да гарантни
рок не може износити мање од две године од испоруке. Наведени податак је наручилац
грешком унео, а у овом делу требало би да стоји да гарантни рок не може износити
мање од једне године од испоруке, што ће Наручилац исправити путем измене и
допуне конкурсне документације.

Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на сајту општине Куршумлија
и може се преузети електронским путем.
Чланови комисије за јавну набавку:
Ред.
Име и презиме
бр.
1. Радосављевић Миљан, члан комисије с.р.
2.

Марија Милановић, члан комисије с.р.

3.

Славиша Миленковић, члан комисије с.р.

Потпис

Достављено: свим потенцијалним понуђачима за које постоји доказ да су преузели конкурсну
документацију
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