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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне
набавке: Набавка радова на пасивној мрежној опреми рачунарске мреже РФЗО, број јавне
набавке: 404-22-201/17-32
Дана 02.10.2017. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези
поступка јавне набавке: Набавка радова на пасивној мрежној опреми рачунарске мреже РФЗО, број
јавне набавке: 404-22-201/17-32, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
1. Питање:
„За локацију на којој је потребно извршити предметну услугу, ко дефинише потребну количину
опреме (предмер) за давање понуде?“
Одговор: За локацију на којој је потребно извршити предметну услугу потребну количину
опреме (предмер) за давање понуде дефинише понуђач у договору са Наручиоцем и у складу са
потребама Наручиоца.
2. Питање: „Како се дефинишу разлике у процени потребних и стварно извршених услуга?“
Одговор: Након извршене услуге, а на основу дате понуде, понуђач фактурише стварно
извршене услуге након чега се радни налог оверава од стране запосленог из ИТ сектора
Наручиоца/организационе јединице Наручиоца, којим се потврђују стварно извршене услуге.
3. Питање: „Рок за излазак на локацију је најкасније 5 дана од позива Наручиоца. Да ли се
мисли на излазак ради дефинисања потребних радова, израде предмера и давања понуде?“
Одговор: Рок за излазак на локацију је најкасније 5 дана од позива Наручиоца ради
дефинисања потребних радова , израде предмера и давања понуде.
4. Питање: „Ако је одговор на питање бр.3 потврдан, да ли се приликом давања сваке понуде
дефинише рок за почетак и крај потребних радова?“
Одговор: Приликом давања сваке понуде потребно је дефинисати рок за почетак и крај
извођења потребних радова.
5. Питање: „Ако је одговор на питање бр.3 потврдан, да ли се посебно наплаћује излазак
понуђача на објекат и израда предмера према достављеном обрасцу понуде и ценовнику?“
Одговор: Посебно се наплаћује излазак понуђача на објекат, односно испитивање и израда
предмера у договору са Наручиоцем, на основу обрасца понуде. Понуђач је у обавези да цену у
обрасцу понуде искаже као паушал.
Наручилац ће у складу са својим потребама позивати понуђача да изађе на терен, односно
изврши испитивање и изради предмер.
На основу наведеног мења се конкурсна докуменација на страни 6. у табели где се додаје
следеће:
Излазак на локацију ради испитивања и израде предмера
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Такође, на страни 24. у табели Обрасца понуде 4.1. додаје се тачка 23. која гласи:

23

Излазак на локацију ради испитивања и израде предмера

паушално

6. Питање: „Након израде понуде понуђача и достављања исте, да ли Наручилац може да
одустане од неопходних услуга?“
Одговор: Наручилац може да одустане од услуга наведених у понуди уколико понуђена цена
премашује реалне процене, односно уколико процени да није исплативо извршење наведених услуга.
7. Питање: „Уколико понуђач поседује уређај сличан Fluke-у за сертификацију мреже на Cat
6a, да ли је довољан услов да поседује једног техничара са сертификатом за мерење за наведени
уређај?“

Одговор: „Уколико понуђач поседује уређај сличан Fluke-у за сертификацију мреже на Cat 6a,
довољно је да понуђач поседује једног техничара са сертификатом за мерење за наведени уређај.
У складу са наведеним Наручилац мења конкурсну документацију на страни 8. у табели, тачку
7. па уместо:

7.

Услов: да понуђач испуњава кадровски капацитет, односно да понуђач има минимум 4 радно ангажованих
лица од којих:
- два инсталатера/сервисера пасивне мрежне опреме;
- једног дипломираног инжењера са лиценцом Инжењерске коморе Србије за радове на телекомуникационим
мрежама и системима (453) и
- једног техничара са CCTT (Certified Cabling Test Technician) сертификатом.
Доказ: понуђач доставља копије М образаца (или копије важећег уговора о привремено повременим пословима)
за свако лице посебно као и:
- лиценцу (453) Инжењерске коморе Србије за радове на телекомуникационим мрежама и системима за једног
дипломираног инжењера и
- Сертификат CCTT за једног техничара.

сада стоји

7.

Услов: да понуђач испуњава кадровски капацитет, односно да понуђач има минимум 4 радно ангажованих
лица од којих:
- два инсталатера/сервисера пасивне мрежне опреме;
- једног дипломираног инжењера са лиценцом Инжењерске коморе Србије за радове на телекомуникационим
мрежама и системима (453) и
- једног техничара са CCTT (Certified Cabling Test Technician) сертификатом или сертификатом за уређај који
поседује.
Доказ: понуђач доставља копије М образаца (или копије важећег уговора о привремено повременим пословима)
за свако лице посебно као и:
- лиценцу (453) Инжењерске коморе Србије за радове на телекомуникационим мрежама и системима за једног
дипломираног инжењера и
- Сертификат CCTT или сертификат за уређај који поседује, за једног техничара.

Такође, на страни 20. КД усклађује се текст наведеног услова.
8. Питање: „На који начин се обрачунавају радни часови сервисера и инжењера (време
проведено у путу и на објекту)?“
Одговор: Обрачунавају се радни часови за време проведено на објекту.
9. Питање: „Да ли се путни трошкови могу обрачунавати према унапред достављеном
ценовнику како у периоду радова тако и приликом обиласка објекта?“
Одговор: Путни трошкови морају бити урачунати у цену материјала, односно неће се посебно
обрачунавати.
Наручилац ће у складу са изменама објавити Конкурсну документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ,
као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у складу са чланом 63. став 5. ЗЈН
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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