РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
Краљице Ане бб
БЕОГРАД
Број:
Дана:
Београд, Краљице Ане бб
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12),
Комисија за јавну набавку сачињава:
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку алати и опрема по партијама, редни број 320-8/1
на писани захтев заинтересованих лица, упућених путем електронске поште 29. и 30. октобра
2014. године:
1. Питање: Имајући у виду да Партија 1 обухвата 196 позиција да ли је могуће да
измените критеријум из поглавља 5.2, тачка 7 која се односи на декларације, односно да се
декларације достављају приликом испоруке добара а не приликом достављања понуда?
1. Одговор: Декларације из поглавља 5.2, тачка 7 није потребно доставити приликом
достављања понуда, већ приликом испоруке добара.
2. Питање: Молимо вас да нам дефинишете шта треба да садржи декларација?
2. Одговор:
Приликом испоруке добара потребно је доставити стандардну
декларацију која прати производ.
3. Питање: Имајући у виду да Партија 1 обухвата 196 позиција да ли је могуће да
измените критеријум из поглавља 5.2, тачка 8 који се односи на достављање узорака,
односно да ли уместо узорака довољно доставити изводе из каталога добара које нудимо,
што је уобичајена пракса на Јавним набавкама?
3. Одговор: Узорке из поглавља 5.2, тачка 8 није потребно доставити приликом
достављања понуда. Извод из каталога са техничким подацима или интернет линк за тражени
производ обавезно доставити уколико се нуде одговарајућа добра.
4. Питање: За партију број 3. да ли уместо машине за монтажу и демонтажу
пнеуматика MONTY 3300-20 2 брзине, чија производња је престала у септембру 2013.
године, можемо да понудимо машину за монтажу и демонтажу пнеуматика MONTY 3300-22
2брзине, која има иста карактеристике као и тражена, осим што је бољи опсег спољнег
хватања уместо од 10-20" од 10-22"?

4. Одговор: За партију број 3. за добро под редним бројем 2. могуће је понудити
одговарајуће добро MONTY 3300-22 2 брзине. Комисија напомиње да је критеријум за
доделу уговора најнижа понуђена цена, те да је понуђач у обавези да у понуди наведе назив
произвођача и каталошки број за обе ставке у Партији 3. као и да уколико нуди одговарајућа
добра неопходно је да достави извод из каталога са техничким подацима или интернет линк
за тражени производ.
5. Питање: За партију 1. на позицијама 4, 5, 6 где тражите листове тестера дати су
кодови за паковање од по 5 тестера у пакету, те вас молимо да се изјасните да ли је потребно
понудити сет од 5. ком или је потребан по 1. комад а код је дат само описно?
5. Одговор: За партију 1. за позиције 4, 5, 6 потребно је дати понуду за 1 комад
паковања од 5 тестера и односи се на код који садржи пакет од 5 тестера у себи.
6. Питање: За партију 1. на позицији 180. где се тражи кофер, потребно је да се
изјасните о димензијама кофера и његовој носивости?
6. Одговор: За партију 1. на позицији 180. унутрашње димензије кофера су минимум
470х190х360mm, док минимална носивост кофера треба да буде 19kg.
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