Брпј: 020-510/6
Датум: 02.03.2015. гпдине

Дпдатне инфпрмацијe/ ппјашоеоа брпј 1
у вези Kпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара
Бинпкуларни микрпскпп
редни брпј: ЈНМВ 26/15

Наручилац је пд заинтереспванпг лица дана 27.02.2015. гпдине, путем електрпнске ппште
примип Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације у ппступку
јавне набавке мале вреднпсти дпбара – Бинпкуларни микрпскпп, у пквиру кпг су тражена
ппјашоеоа:
Moлимo вaс зa дoдaтнe инфoрмaциje и пojaшоeоa кoнкурснe дoкумeнтaциje зa JНMВ бр.
26/15 – Бинoкулaрни микрoскoп:
Нaвeдeнo je „Рeзeрвни oсигурaчи: 2 кoм.“ Oбзирoм дa сe микрoскoп, кojи плaнирaмo дa
пoнудимo, нaпaja прeкo испрaвљaчa нa кoмe ниje прeдвиђeнa зaмeнa oсигурaчa, oдн. нe пoстoje
рeзeрвни oсигурaчи зa oвaj мoдeл микрoскoп, дa ли je прихвaтљивo нe нудити oсигурaчe?
Нaвeдeнo je „Oпциoнo бaтeриjскo нaпajaоe ... кaпaцитeтa нajмaоe 50 сaти ...“. Moлимo зa
инфoрмaциjу дa ли je пoтрeбнo пoнудити и бaтeриjскo нaпajaоe зa oвaj микрoскoп.
Дa ли je прихвaтљивo пoнудити микрoскoп чиje бaтeриjскo нaпajaоe кoje имa aутoнoмиjу рaдa oд
5 сaти?
На пснпву члана 54. став 13. тачка 1. Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку
сачинила је дана 02.03.2015. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:
Питаое: „Нaвeдeнo je „Рeзeрвни oсигурaчи: 2 кoм.“ Oбзирoм дa сe микрoскoп, кojи
плaнирaмo дa пoнудимo, нaпaja прeкo испрaвљaчa нa кoмe ниje прeдвиђeнa зaмeнa oсигурaчa,
oдн. нe пoстoje рeзeрвни oсигурaчи зa oвaj мoдeл микрoскoп, дa ли je прихвaтљивo нe нудити
oсигурaчe?
Одгпвпр: пбзирпм на наведенп укпликп не ппстпји псигурач прихватљивп је не ппнудити
исти.
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Питаое: „Нaвeдeнo je „Oпциoнo бaтeриjскo нaпajaоe ... кaпaцитeтa нajмaоe 50 сaти ...“.
Moлимo зa инфoрмaциjу дa ли je пoтрeбнo пoнудити и бaтeриjскo нaпajaоe зa oвaj микрoскoп.
Дa ли je прихвaтљивo пoнудити микрoскoп чиje бaтeриjскo нaпajaоe кoje имa aутoнoмиjу рaдa oд
5 сaти?
Одгпвпр: није пптребнп ппнудити и батеријскп напајаое али је неппхпднп да микрпскпп
има ппцију за батеријскп напајаое капацитета рада најмаое 50 сати.
Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, дпставља
заинтереспванпм лицу и истпвременп се пбјављује на Ппрталу јавних набавки и интернет
страници Наручипца.

Кпмисија за јавну набавку
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