ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број:18/11
Датум:22.06.2018. године
Појашњење Конкурсне документације бр.18/6 од 15.06.2018, ЈН МВ 18/2018
Поводом, електронским путем упућених питања за Комисију за јавну набавку услуге
мобилне телефоније, ЈН МВ 18/2018, код Наручиоца заведеног под бр.18/10 од 20.06.2018.
године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављујемо следећи одговор:
Питање:
Na osnovu uvida u konkursnu dokumentaciju po osnovu javne nabavke za usluge mobilne telefonije
– javna nabavke broj 18/2018, molim vas za dodatna pojašnjenja:
•
Na strani 4/34 konkursne dokumentacije navedeno je da je neophodna pokrivenost minimum
85db na tri lokacije. U konkursnoj dokumentaciji nije naveden datum i vreme za kada je merenje
zakazano na kom treba da prisustvuju svi ponuđači tj. ovlašćena tehnička lica. Takođe u konkursnoj
dokumentaciji nije priložen obrazac potvrde o merenju signala. Potvrda o merenju signala je potrebno
da sadrži podatke o izvršenom merenju koje je obaveljeno u prisustvu obe strane (naručioca i
ponuđača). Potvrda o merenju signala je neophodno kao takva da bude i potpisana od strane I
naručioca I ponuđača I kao takva bude sastavni deo konkursne dokumentacije. Molim vas da se izvrši
izmena i dopuna konkursne dokumentacije gde ćete navesti datum I vreme kada se vrši merenje
signala I dopuniti konkursnu dokumentaciju sa obrascem potvrde o merenju signala ,kao I delom da
je sastavni deo konkursne dokumentacije.
• Na strani 7/34 konkursne dokumentacije ste naveli da se Obrascem 6.5 konkursne dokumentacije
dokazuje obavezni uslov pod rednim brojem 4. Da li ste ovde mislili na obavezni uslov pod rednim
brojem 5 jer pod rendim brojem 5 su opisani obavezni uslovi koji su sadržani u Obrascu 6.5.
Појашњење:
1.
Наручилац неће вршити проверу неопходне покривености сигналом за захтеване
локације приликом отварања понуда. Наручилац у случају сумње увек може пре доношења
одлуке о додели уговора извршити проверу покривености сигналом прворангираног понуђача.
Уколико уговор буде додељен понуђачу чија покривеност сигналом није у складу са
понудом пружаоца услуге и захтевима постављеним у предметној конкурсној документацији
Наручиоца, Наручилац ће раскинути уговор, реализовати депоновану меницу за добро
извршење посла односно наплатити уговорену казну у вредности од 10% од укупне уговорене
вредности, те дати негативну референцу.
2.
Да Наручилац је мислио на обавезни услов по редним бројем 5 у табеларном приказу.
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