ОБАВЕШТЕЊЕ број 4
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА, ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗА ЈН
БРОЈ 01/2015
Предмет: Додатна објашњења за јавну набавку добара – Компјутерска опрема, са
припадајућим партијама, ЈН број 01/2015 у поступку јавне набавке мале вредности
по позиву објављеном на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12) у
даљем тексту: Закон, достављамо одговоре на постављена питања у поступку
јавне набавке мале вредности добара – Компјутерска опрема, са припадајућим
партијама, ЈН број 01/2015.
Обавештавамо Вас да су у року за достављање понуда путем e-mail-a стигла
питања, којим се траже додатна разјашњења предметне конкурсне документације.
Питање бр.1:
У тексту конкурсне документације се контрадикторно помиње обавеза
достављања наведеног средства финансијског обезбеђења-„у понуди“, а у самом
тексту „у тренутку закључења уговора“
Одговор бр.1:
Понуђач приликом подношења понуде није дужан да достави меницу, само
понуђач коме буде додељен Уговор је у обавези да у тренутку закључења Уговора
достави меницу за добро извршење посла.
Питање бр.2:
„У случају да је јавна набавка обликована по партијама и да се понуђач пријављује
за више партија, уз понуду мора да приложи једну меницу за озбиљност понуде за
сваку партију посебно“
Да ли би прецизирали услове који се односе на тражено средство обезбеђења?
Одговор бр.2:
У питању је техничка грешка приликом припремања документације, тако да
понуђач није дужан да приликом подношења понуде доставља меницу за
озбиљност понуде.
Питање бр. 3
Молимо да нам потврдите да је прихватљив бранд наме рачунар са напајањем
мање снаге од наведених 600W?
Одговор бр.3
Није прихватљиво, Наручилац је тражио напајање од minimum 600W.

Питање бр. 4
Да ли профит аеродрома ако га има иде Влади(односно не иде неким другим
деоничарима), да ли је Аеродром ослобођен од плаћања пореза на добит
предузећа, да ли се Аеродром финансира са више од 50% од стране Владе,
односно да ли има мање од 50% прихода из комерцијалних активности?
Одговор бр.4
Дa.
Напомена: Обавештење је објављено на Порталу ЈН и интернет страници
наручиоца.
У Нишу, 13.02.2015. године
Комисија за ЈН бр. 01/2015

