У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС
број 124/12, 14/2015 и 68/2015) ,подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавне набавке и начину доказивања
испуњености услова, у вези предметне набавке која је расписана на основу Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 335 од 30.01.2017., решења о
формирању комисије број 336 од 30.01.2017., у складу са чланом 54 Закона о јавним
набавкама, позива за достављање понуда број 357 (извршена измена 357/1 дана
02.02.2017.,померен рок за отварање понуда са 20.02.2017. на дан 23.02.2017 у 12часова) од
31.01.2017., објављен у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама истог дана на
Порталу Управе за јавне набавке и сајту Наручиоца
ПРЕДМЕТ: додатне информације,одговори на питања ЈНМВ 3/2017
-Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију, доставио је Наручиоцу
електронским путем дана 14.02.2017. у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама
захтев за додатним информацијама или појашњењима.
Неправилности у конкурсној документацији:
Извод из питања 1-неправилности у конкурсној документацији“ на страни 5. Конкурсне документације“
„на страни 10. Конкурсне документације“
ОДГОВОР: Законом о јавним набавкама и Правилником о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености
услова (Сл. Гласник РС86/2015) предвиђено је :
Закон „члан 75. понуђач мора доказати........
-“да је регистрован.......“
-“да он и његов законски заступник.....“
-“да је измирио доспеле порезе....“
-“да има важећу дозволу- ако је предвиђена посебним прописом“
-„члан 77. Закона „Испуњеност услова“- за оне који нису у Регистру понуђача
-„члан 76. Закона се односи на посебне случајеве, што овде није случај али је обавезан део
конкурсне документације
-“понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуда
доказује испуњеност обавезних услова“

Пружена је могућност свим понуђачима да поднесу понуде.
Извод из питања 2.
образац бр. 3-Образац понуде ,наручилац након општих података од понуђача захтева од
понуђача да гарантује....
ОДГОВОР:
-образац понуде......
 није погрешно навести неке податке који се после појављују у моделу уговора
 наручилац има право да одреди минимални рок важења понуде
Питање број 3.
Наручилац нигде у конкурсној документацији није тражио да се наведе тип и модел....
Одговор:
Члан 72. закона о јавним набавкама - став 1.“наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или
стандарде који означавају добра“
-став 2.„наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни
робни знак,патент или тип,нити посебно порекло или производњу“
-став 3.“наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која
би за последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача на начин из
става 1. и 2. овог члана ,осим ако наручилац не може да опише предмет уговора на начин да
спецификација буде разумљива понуђачима.
став 4.“навођење елемената попут робног знака,патента, типа или произвођача мора бити
праћено речима „или одговарајуће“
Како је критеријум ове јавне набавке НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ово је немогуће већ
само код критеријума ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА где се додељују
пондери.
Остало:
Питање број 1. -“образац 7“
„шта се сматра најважнијим услугама и да ли се ради о услугама или испорученим
добрима.....
и која је форма потврде......"
Одговор: Навести списак о испорученим добрима. Приложити потврде Наручиоца код којих
је понуђач остварио успешну испоруку добара и којој вредности за године које су наведене.
Питање број број 2:
Питање је постављено у вези партије 1 под ставком 1, да ли ће наручилац прихватити као
одговарајући уређај који се састоји од појачивача и миксера, у смислу две компоненте?

Одговор на питање број 2
У спецификацији је јасно дефинисано да је потребан миксер са снагом, тј активан миксер,
варијанта од две компоненте неће бити валидна.
Питање број 3:
Партија 1, тонска опрема, ставка 6
Која је дужина мултикор кабла и који је попречни пресек парице траженог добра?
Одговор на питање број 3:
Дужина кабла 30м, пресек 2,5 мм
Питање број 4:
Партија 1, тонска опрема, ставка 7 упитано је зашто нема горњег опсега фреквенције рада
тражене активне кутије?
Одговор на питање број 4:
У питању је пропуст у куцању па је крајњи одсек изостављен а он износи 40кhz
Питање број 5:
да ли тражено печ поље ће бити уграђено у рек и ли ће се користити мобилно на сцени.
Партија 1, тонска опрема, ставка 8
Одговор на питање број 5:
Печ поље ће се користити искључиво мобилно и самим тим неће бити уграђено у рек
Питање број 6:
Партија 1, тонска опрема, ставка 9 постављено је питање имања платна и позиције
пројектора као и потребе за носачем поменутог добра тј. пројектора.
Одговор на питање 6:
Имање или неимање платна као и позиција пројектора, немају никакав утицај на особености
спецификације, јасно се тражи пројектор са постављеним одређеним минималним
вредностима.
Питање број 7:
Партија 2 , Светлосна опрема, ставка 1 постављено је питање у вези конектора уређаја,
потребе за сталком као и да ли је моћ осветљавања лед рефлектора 500w, као и да ли је
светлосни извор подељен на више извора светла.
Одговор на питање број 7:
Наравно да је у питању 3-полни XЛР конектор, скенер топ не треба да има сталак, у питању
је један комад, Лед извор треба да има моћ осветљавања стандардних 500w, док по лед
спецификацији то износи наравно мање. Светлосни извор није подељен на неколико извора
светла.
Питање број 8:
Партија 2 , Светлосна опрема, ставка 2 постављено је питање у вези конекције кабла као и
пресека попречне парице кабла.

Одговор на питање број 8
Наравно да кабл треба да буде усклађен са АЕС/ЕБУ протоколом за расветне системе. За
попречни пресек нисмо дефинисали параметре.
Питање број 9:
Партија 2 , Светлосна опрема, ставка 3
Постављено је питање у вези прикључних коректора, потреба топ скенера за сталком,
затражено је појашњење у вези снаге Лед извора, и да ли ће светлосни извор бити подељен
на више извора светла или се тражи један.
Одговор на питање број 9:
Наравно да је у питању 3-полни XЛР конектор, скенер топ не треба да има сталак. Лед извор
треба да има моћ осветљавања стандардних 250w, док по лед спецификацији то износи
наравно мање. Светлосни извор није подељен на неколико извора светла.
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