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Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :
а. Сажета питања :

1.

На стр. 19, Рекапитулација – молимо за појашњење шта се подразумева под појмом Укупан износ без ПДВ-а?

2. Молимо за појашњење да ли је потребно попунити и Уговор – Наруџбеницу, обзиром да се ради о документу који се склапа на
основу чл. 5 Оквирног споразума
3. Захтевано је овлашћење издато од стране произвођача о континуираном снабдевању резервним деловима са роком важења минимум
13 месеци. Молимо вас да поред ове изјаве дате могућност достављања важећег уговора између произвођјача И
дистрибутера/заступника без условљавања рока важења из разлога који су горе наведени. Уговори са произвођачем се закључују на
одређени временски период, често на 12 месеци, након чега се обнаваљају на исто тако ограничени рок. Произвођач у складу са својом
правном регулативом, не жели да издаје документа која имају дужи рок важења од важности постојећег уговора а ако је то услов
тендера, као што је овде случај, процедура за добијање таквих изјава дуго траје. Захтевано је овлашћење произвођача да је
дистрибутер/заступник овлашћен да поднесе понуду са производима…
4. наведено је да је крајњи рок за подносење понуде 11.05.2016. док је на странама 1,3 и 50 наведено да је тај рок 13.05.2016.
·
Молимо вас да потврдите који је рок исправан
5. Наведено је да је јавна набавке формирана у 10 партија док их у конкрусној документацији има 13
6. ·
·
·

Наводи се да је уговор закључен 2014.године. Молимо вас да извршите исправку године у смислу закључења 2016 године
наводи се да се оквирни споразум закључује са четири понуђача. Молимо вас за појашњење
Молимо вас да ускладите уговорну страну : наручилац или корисник

7. Молимо вас да у модел уговора унесете могућност да може по захтеву трајно уступити Добављачу резервне делове који су замењени
уколико за Корисника они не представљају материјалну и функционалну вредност
8. Молимо вас да у конкурсној документацији предвидите могућност давања цене радног сата и трошкова времена у путу ,изражене у
часовима, за сервисне услуге које не спадају у дефектажу и које не захтевају замену резервних делова, а на основу којих ће се
закључивати посебни уговори за сваки конкретан сервис.
9. Молимо вас да у конкурсној документацији предвидите начин решавања случаја када је потребна замена разервних делова који нису
садржани у ценовнику
10. Молимо вас да утврдите нови ,примерени,рок за припремање конкурсне документације,пошто 11. или 13.мај не можемо сматрати
примереним имајући у виду датум објављивања и нерадне дане за празнике.
б. Одговори :
1. Укупан износ без ПДВ-а представља збир укупних износа табела „А“(колона 9) „Б“ (колона 7) и „В“ (колона 4)
2. Уговор-Наруџбеницу није потребно попунити , али је потребно оверен примерак доставити уз документацију
3. Није нужно овлашћењље – изјава произвођача, може се доставити уговор. Документација је измењена.
4. Документација је измењена.
5. Документација је измењена.
6. Документација је измењена.
7. Документација је измењена.
8. Наведене услуге ће се обрачунавати према елементима из обрасца понуде
9. Документација је измењена.
10. Рок за подношење понуда је продужен на 17.05.2016.
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