Брпј: 020-30-40/6-1
Датум: 10.09.2018. гпдине
Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 1
у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дoбарa – Систем за синтезу, редни брпј
набавке: ОПСС 40/18
Наручилац је дана 07.09.2018. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-маила, примип
Захтев за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дoбарa – Систем за синтезу,
редни брпј набавке: ОПСС 40/18, у пквиру кпг је траженп ппјашоеое.
Питаое гласи:
“ U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ZA JAVNU NABAVKU OPSS 40/18 “SISTEM ZA SINTEZU” navodite da
je potrebno ponuditi opremu koja u potpunosti zadovoljava specifikaciji I opisu dobara tražene opreme.
Nase pitanje je, kako de se utvrditi da je bilo ko od ponuđača ponudio sve što je traženo u zahtevu ako
nigde ne navodite kako se dokazuje taj Vaš zahtev,
Da li je za Vas prihvatljivo dostaviti stranicu iz orginalnog kataloga proizvođača gde de biti podvučene sve
stavke kojima se dokazuje da ponuđena oprema odgovara svim traženim uslovima iz tehničke
specifikacije.“
На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку
сачинила је дана 10.09.2018. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:
Одгпвпр глaси:
У члану 8. Мпдела угпвпра у Кпнкурснпј дпкументацији je jaснo нaзнaчeнo дa „Приликпм
примппредаје, представник Наручипца је дужан да исппручена дпбра на упбичајени начин
прегледа. Акп се приликпм или накпн исппруке, или тпкпм упптребе предметнпг дпбра утврди да
дпбра кпја је Дпбављач исппручип Наручипцу не задпвпљавају неки пд услпва из спецификације,
Дпбављач мпра п свпм трпшку, у најкраћем рпку пд пет дана пд сачиоаваоа Записника п
рекламацији пд стране пвлашћенпг лица Наручипца, упчене недпстатке птклпнити, или заменити
предметна дпбра нпвим пдгпварајућим дпбрима, кпја услпве из спецификације у пптпунпсти
задпвпљавају.“ С тим у вези, пппуоен, пптписан и печатиран пбразац ппнуде ппстаје саставни деп
будућег угпвпра, а не страница пригиналнпг каталпга прпизвпђача.
Да, прихватљивп је да дпставите страницу из пригиналнпг каталпга прпизвпђача.
Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца.
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