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Текст захтева Одговор - појашњење

Молимо Вас да на појасните део о обезбедјењу 

 Дали је потребно уз понуду доставити Писмо о 
намерама банке да це издати Банкарску гаранцију за 
добро изврсење посла у слуцају добијања тендера

Наручилац није предвидео као обавезу достављање 
писма о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за добро извршење посла приликом 
подношења понуда. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла ће бити средство обезбеђења и без ње 
неће моћи да се изврши планирани уговор , али због 
примене новог Закона о јавним набавкама и нових 
рокова за подношење понуда у отвореном поступку ( 
конкретан случај 15 дана )наручилац није као обавезу 
предвидео достављање поменутог писма о намерама. 
Писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције остаје избор понуђача , јер он дефинитивно 
мора да је обезбеди уколико буде њему додељен 
уговор.

У предмеру је у делу- Заштите од пожара стављена 
напомена "Цене су изражене са пдв-ом свака позиција 
обухвата испоруку и монтажу."

У табели  стоје  позиције- јединичних цена без  пдв-а и 
укупно без пдв-а.Дали сте мислили да се испоруцује 
само роба- пп апарати ... или је досло до греске у 
напомени .

Да, у питању је техничка  грешка у напомени која се 
односи на цену са пдв-ом.  Текст је остао из предрачуна 
пројектанта. Та ставка треба да гласи само " Напомена : 
Свака позиција обухвата испоруку и монтажу"

Молим Вас да за позиције 2,3,6 и 7 додате или 
одговарајући модел, имајући у виду да сте навели 
конкретан модел поизвода. Код позиције 1 сте навели 
произвођача и ставили напомену или одговарајући

И у обрасцу структуре цене на страни 15 и у Опису и 
техничким спецификацијама на страни 19 стоје 
болдиране одредбе следеће садржине : На појединим 
позицијама у структури цене где је наведен одређени 
робни знак ( бренд ) а није наведене одредница „ или 
еквивалент“ или „или слично“ могућа је употреба и 
другачијег производа који има исте , сличне или боље 
карактеристике од захтеваних и који би био 
компатибилан са осталом деловима производа или 
опреме .

Наручилац није мењао у предмеру на свим местима где 
је било потребно јер је предмере преузимао из самих 
пројеката али је додата одредница горе наведена , тако 
да апсолутно  могу да се користе и еквиваленти 
наведених производа.како је то дефинисано.


