Предмет: Одговори понуђачу на питање у вези са припремањем понуде

У поступку јавне набавке ЈН бр. 3/2016 (предмет јавне набавке су услуге брендирања и
израде промо материјала), заинтересовано лице је тражило појашњење и додатне информације у
вези са припремањем понуде.
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, достављене су тражене информације
и појашњења.

Питање (Партија 1): На којој подлози се монтира/аплицира фолија? На којој висини се
врши монтажа? Да ли је монтажа у отвореном (спољном) или затвореном простору?
Одговор: Монтажа ће се вршити на различитим површинама (зид, стакло, дрво...) и на
различитим висинама (не већим од 5 метара). Потребно је предвидети и спољашњу монтажу (нпр.
на прозорима).
Питање (Партија 1): У вези са штампом на тапету ширине мин. 2м у смислу појашњења да
ли је мера од 2м или више дата као укупна мера? Нејасноћа произилази из тога што је стандард
машине 1,60 м, те се већи формати постижу склапањем делова (нпр. 1,60м + 0,40 м ... и сл.) ... и на
тај начин се може произвести било која димензија. Молимо вас појасните шта сте тачно мислили...
Да ли захтевате производ који у финалном постављању има 2 м и више, или тражите да
испоручени конкретни комад/тапет има ширину од 2м у комаду?
Одговор: Преферирамо штампу у једном комаду. Уколико нисте у могућности да штампате
веће ширине од 1.6м прихватићемо и склапање више делова (нпр. 1,6 + 0,4м и сл.).
Питање (Партије 1 и 2): У моделу уговора, у члану 3. ред 2. пише: „....на основу писменог
захтева Наруциоца...“ а ред 6, стоји: „...од усменог или писменог захтева ...“. Који се од ова два
критеријума примењује: усмени или писмени? Ако се примењује усмени, на основу чега и ви као
Наручилац и ми као Понуђач, можемо бити сигурни да је захтев заиста и достављен? И на који
начин смо у том случају правно заштићени и ви и ми? Молимо вас, прецизирајте.
Одговор: Примењује се писмени захтев Наручиоца. Одговарајуће исправке / измене су
унете у текст конкурсне документације.
Питање (Партија 2): У моделу уговора, у члану 3. ред 5. пише: „... рок за испоруку је 48
сати, од усменог или писменог захтева. Ако је први критеријум за доделу уговора најнижа цена, а
други критеријум краћи рок израде - да ли то значи да ће Понуђачу који нпр. понуди рок израде
од 40 сати, а у случају истоветних цена уговор и бити додељен иако је тај рок испоруке потпуно
нереалан?! Ако је овде грешком назначен рок, молимо вас да исправите.
Одговор: Грешком је остао погрешан рок. Одговарајуће исправке / измене су унете у текст
конкурсне документације.
Питање: Молимо вас да нам јасно кажете да ли је уз конкурсну документацију (понуду)
или уз уговор потребно доставити средство обезбеђења (меницу) и на који начин?
Одговор: Ни конкурсном документацијом, ни уговором није предвиђено достављање
средства обезбеђења (ни за обезбеђење озбиљности понуде ни за доброг извршења уговора).

Питање: У оквиру конкурсне документације страна 11 и 17 - спомињете испоруку и опис
тонера. Схватили смо то као грешку, па вас молимо потврдите да је то тако.
Одговор: Одговарајуће исправке / измене су унете у текст конкурсне документације.
Питање: Уколико се у Обрасцу структуре цене захтева као што пише: збирна цена за
Партију 1 + Партију 2. – она није реална! То је збирна цена укупне вредности мобилијара + цена
штампе по 1 квадратном метру?! Обзиром да она као таква не дефинише реално вредност
целокупне набавке за обе партије - није нам јасно чему служи тај збир?! Молимо вас појасните
нам.
Одговор: Није од значаја с обзиром да се вредност уговора за обе партије другачије
одређују и да се посматрају као две одвојене целине. Одговарајуће исправке / измене су унете у
текст конкурсне документације.
Питање: Молимо вас прецизирајте шта значи одустати од процењене количине? Под
којим условима се то чини а да задовољи норму правне заштите за све - у смислу нпр. да
Уговарачи морају измирити међусобне обавезе које су настале до одустајања од количине (што се
решава Анексом) или до тренутка раскида Уговора и сл.
Одговор: Одустајање од процењене количине подразумева да Наручилац задржава право
да не наручи свих 10 комплета мобилијара већ рецимо 9 или да не наручи неке од елемената.
Разлика ће настати искључиво у случају да нису обезбеђени смештајни капацитети за мобилијар.
Наручилац ће у сваком случају измирити своје обавезе које су настале до одустајања од количине
о чему ће Добављач бити благовремено обавештен и у ком случају ће се закључити анекс уговора
како је то предвиђено уговором.
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