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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 01-30/262 ОД 13.06.2016. ГОДИНЕ,

Питање 1.
1.
Vezamo za pitanje o centrali, da li centrali sa 12 petlji odgovara 3 umrežene central sa
po četiri petlje, vaš odgovor je samo da naručilac ostaje pri zahtevu bez objašnjenja.
Pošto ste u drugim odgovorima naveli da se u tender jasno definiše da je dozvoljeno ponuditi
‘ili odgovarajuću’ opremu. S obyirom das mo jasno naveli propise na osnovvu kojih je
bazirano pitanje molimo da adekvatno obraylo\ite va[ odgovor.
S obzirom da je uvidom u projekat jasno da novoprojektovana centala treba da bude
smeštena u server sobu a sistem se kontroliše preko paralalnog tabloa i softwera na računaru
koji treba da budu smešteni u portirnici objekta nejasan je ovakav odgovor koji sužava
konurenciju, što opet jano nije u skladu sa zakonom o javnim nabavkama član 10 .
Одговор:
Наручиоц је дао детаљну техничку спецификацију. Понуђач има право да понуди
одговарајућу опрему. Наручиоц нема увида у овој фази у врсту опреме коју нудите и
самим тим не можемо да знамо одговор на Ваше питање. Понуђач је дужан да докаже
да је опрема коју нуди одговарајућа захтеваној опреми из спецификације, тиме што ће
приложити одговарајуће и важеће декларације, атесте односно извештаје о испитивању
као доказе на захтев Наручиоца. Наручиоц остаје при захтеву.
Питање 2.
U odgovorima na pitanja da li postojeća periferna oprema može da se zameni novom,
kompatibilnom sa postojećom o trošku ponuđača, navodite da ‘radi ekonomičnosti i
ekonomske isplativosti pošto u ovoj fazi nije moguće sagledati troškove ovih radova I
pristupiti izmeni tehničke dokumentacije’
Ovaj odgovor je nejasan s obzirom da je pitanje glasi ‘da se postojeća oprema zameni o
trošku ponuđača’ tako da nije jasno kako to utiče na ‘ekonomsku isplativost’.
Takođe, s obzirom da je pitanje da se oprema zameni istim tipom detektora samo drugog
proizvođača koji zadovoljava sve zahtevane standarde nejasno je kako bi to uticalo na
postojeću tehničku dokumentaciju pogotovo pošto za postojeću tehničku opremu i ne postoji
projektna dokumentacija, tako da vas molim za obrazloženje odgovora.
Одговор:
Као што је претходно одговорено, постојећа периферна опрема је већим делом уграђена
у просторије које су реконструисане, а на техничку документацију којом је предвиђено
задржавање постојеће периферне опреме је издата сагласност од стране надлежних

органа и на основу ње је урађена предметна конкурсна документација. Наручилац
остаје при захтеву.
Питање 3.
Takođe, zbog tajminga kad su odgovori na prethodna pitanja objavljeni zamoličemo vas za
novo produženje roka za davanje ponuda.
Одговор:
Одговори су објављени у сладу са Законом. Наручилац остаје при утврђеном року.
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