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Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ

ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН -11/2016 ПОТЕНЦИЈАЛНОГ
ПОНУЂАЧА ЗАВЕДЕН КОД НАРУЧИОЦА ПОД БРОЈЕМ 01-30/254 ОД 10. 06.2016. ГОДИНЕ,

Питање 1.
Poštovani, vezano za vaše odgovore na pitanja potencijalnih ponuđača od
07.06.2016, moramo da skrenemo pažnju na sledeće stvari. Naveli ste da je postojeći
centralni uređaj i postojeću perifernu opremu potrebno implementirati u novoprojektovani
sistem a niste odgovorili na pitanje da li se postojeća centrala demontira. Uvidom u projektnu
dokumentaciju jasno je da se postojeća periferna oprema raskačinje sa postojeće centrale i
povezuje na novoprojektovanu centralu kao zasebna petlja što je i navedeno u stavci 1
specifikacije (Centrala treba da bude potpuno kompatibilna sa javljačima požara SecuriStar
Securiton koji su već postavljeni u objektu i koji će biti povezani na jedan modul B5-DXI2) i
što se jasno vidi iz blok šeme sistema u projektnoj dokumentaciji.
Одговор:
Наручиоцу је у интересу крајњи производ с тим да је неопходно искористити, односно
имплементирати постојећи систем у нови а у циљу економске исплативости. Нисмо
овлашћени да разматрамо пројектовано решење, односно како ће нешто бити изведено
нити су дозвољене измене у пројекту овој фази.
Питање 2.
S obzirom na ovakvo tehničko rešenje jasno je da postojeća central gubi funkciju, pa ne
vidimo razlog da se negativno odgovori na pitanje da li ponuđač koji nudi opremu drugog
proizvođača može o svom trošku, u sklopu ponude da zameni postojeću opremu, radi
kompatibilnosti, novom, kompatibilnom sa nuđenom, koja zadovoljava tražene kriterijume i
standard.
S obzirom das u potencijalni ponuđači do sad dobijalo potvrdne odgovore na ovakva pitanja,
kao za javnu nabavku za Aerodrom Nikola Tesla (pomenuti odgovor u prilogu) i s obzirom
da se ovakvim odgovorima jasno forsira jedan ponuđač, čija je oprema već delom instalirana
u objektu, što je u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, član 10 gde se kaže da je
naručilac dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju,kao
I članom 12 gde se kaže da je naručilac dužan da u svim fazama obezbedi jednak položaj
svim ponuđačima, kao i sa članom 9. da je naručilac je dužan da u postupku javne nabavke
pribavlja dobra, usluge i radove odgovorajućeg kvaliteta, a ne određenog proizvođača,
molimo vas da jos jednom kvalitetno razmotrite Vaš odgovor na ova pitanja inače ćemo
morati da zatražimo analizu ovih odgovara i zaštitu prava ponuđača od nadležnih insatitucija.

Одговор:
У складу са чл. 71 и чл.72 Закона, овом конкурсном документацијом је омогућена
конкуренција јер се свако позивање на техничку спецификацију праћено речима „или
одговарајуће“, односно навођење елемената је праћено речима "или одговарајуће".
Као што је претходно одговорено, постојећа периферна опрема је већим делом уграђена
у просторије које су реконструисане. Пројектним задатком и Пројектом је предвиђено,
а у циљу економске исплативости, да се постојећа периферна опрема задржава и нису
предвиђени додатни грађевинско-занатски и електро радови за враћање у
реконструисано стање предметних просторија у случају замене опреме нити је могуће у
овој фази реално сагледати количине и процену вредности предметних радова и
потребног материјала као ни приступити измени техничке документације на коју је већ
издата сагласност од стране надлежних органа. Критеријум за оцењивање понуде је
„најнижа понуђена цена“ и сходно чл. 91 став 2) Закона, понуда са варијантама није
дозвољена. Наручилац остаје при захтеву.
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