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Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у
вези са припремањем понуде

Дана 17.05.2016. године у 14:47 часова примили смо Захтев за додатним информацијама
и појашњењима од стране заинтересованог лица путем електронске поште у вези поступка
јавне набавке - набавка услуге - одржавање светлосне сигнализације са набавком и
уградњом делова ( рад на одржавању семафорских уређаја са набавком делова ), редни
број јавне набавке 13/У-2016, заведен код наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак под бројем 301/2016ЈН од 17.05.2016. године.
Текст захтева:
''Предмет: Захтев за додатним информацијама и појашњењима ЈН број 13/У-2016
Поштовани,
у складу са ЗЈН молимо Вас да нам за ЈН број 13/У-2016 појасните следеће нејасноће
које се односе на образац понуде – опис позиција по врстама услуга:
Питање 1:
У позицији 1.1 и 1.2. предвиђена је само монтажа лантерни па нам је потребно
појашњење:



ко испоручује материјал за те позиције?
у којим случајевима се исте позиције примењују с обзиром да остале позиције
предмера које се односе на семафорске лантерне обухватају набавку, испоруку и
монтажу истих?

Питање 2:
У позицији 2.1 и 2.2. предвиђена је само монтажа ЛЕД модула па нам је потребно
појашњење:



ко испоручује материјал за те позиције?
у којим случајевима се исте позиције примењују с обзиром да остале позиције
предмера које се односе на ЛЕД модуле обухватају набавку, испоруку и монтажу
истих?

Питање 3:
У позицији 3.1 и 3 .2. предвиђена је само замена семафорских сијалица па нам је
потребно појашњење:



ко испоручује материјал за те позиције?
у којим случајевима се исте позиције примењују с обзиром да остале позиције
предмера које се односе на семафорске сијалице обухватају набавку, испоруку и
замену истих?

Питање 4:
У позицији 4.1. предвиђена је само монтажа штитника па нам је потребно појашњење:



ко испоручује материјал за те позиције?
у којим случајевима се исте позиције примењују с обзиром да остале позиције
предмера које се односе на штитнике обухватају набавку, испоруку и монтажу
истих?

Питање 5:
У позицији 5.1. предвиђена је само монтажа сочива па нам је потребно појашњење:



ко испоручује материјал за те позиције?
у којим случајевима се иста позиција примењује с обзиром да остале позиције
предмера које се односе на сочива обухватају набавку, испоруку и монтажу истих?

Питање 6:
У позицији 8.11. предвиђена је само уградња детектора. Ко испоручује детектор?

Молимо Вас да нам у складу са ЗЈН потврдите пријем нашег захтева.

С поштовањем,
Заинтересовани понуђач...“

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике
Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац ЈП ''Градац'' Чачак одговор на питање из
предметног захтева објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Одговор:
За све позиције у којима је у опису посла предвиђена само монтажа опреме,
понуђач/добављач ће бити у обавези да изврши само монтажу, с обзиром да ће се монтирати
опрема којом већ располаже наручилац на свом лагеру.
За оне позиције у којима је предвиђена набавка, испорука и монтажа, понуђач/добаљач
ће за понуђену цену бити у обавези да изврши и набавку и испоруку и монтажу.

Комисију за јавну набавку

