Културни центар Брана Црнчевић
Вељка Дугошевића 102
22400 Рума
Број:0164/19
Датум:25.02.2019.
На основу додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде у
поступку ЈНМВ бр. 02/2019, а у скаду са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним
Набавкама, (Сл. Гласник РС 124/12, 14/15, и 68/15), Комисија за јавне набавке образована
решењем бр 0138/19 доставља: ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ
И
ОДГОВОРЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр.02/2019- Набавка новог
пројекционог платна и допуна постојеће технолошке опреме( пројекат преддигитализације
биоскопа)
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ у поступку јавне набавке
мале вредности бр.02/2019
Набавка новог пројекционог платна и допуна постојеће технолошке опреме( пројекат
преддигитализације биоскопа)

ПИТАЊЕ: У додатним условима за учешће у поступку набавке се између осталог тражи
да понуђачима једно стручно лице са сертификатом произвођача понуђеног ДЦ
пројектора...(фотокопија сертификата добијеног од произвођача понуђеног ДЦ
пројектора)
ОДГОВОР: Oдговор на постављено питање налази се у измењеној конкурсној
документацији бр. 0165/19 од 25.02.2019 године.
ПИТАЊЕ: Такође се траже се две референце у последњих 5 година за испоруку и
уградњу Д-Цинема биоскопа...да ли је ово превид у документацији и за шта се траже
референце?
ОДГОВОР: Конкретно се траже референце за уградњу Дигиталних биоскопских система(
аудио и видео опреме).
ПИТАЊЕ: Ког дана можемо извршити обилазак локације, тј. да ли је потребно унапред
се најавити?
ОДГОВОР: Обилазак локације се може извршити радним данима, тј. од понедељка до
петка у времену од 10-14 часова, а најкасније два дана пре истека рока за подношење
понуда. Обилазак се не може ивршити данима који су Законом о државним и другим
празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани. Представник понуђача који
ће извршити обилазак локације Наручиоца мора Наручиоцу предати писано пуномоћје,
оверено потписом и печатом овлашћеног лица, на основу којих ће доказати овлашћење за
обилазак локације. У случају да обилазак врши законски заступник понуђача неопходно је
да се исти легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне регистре, ОПобрасца и сл.
Особа за контакт за обилазак код Наручиоца
је Александар Симић, е-пошта:
kulturnicentaruma@gmail.com, сваког радног дана у периоду од 10:00 - 14:00 часова.

Контакт се не може остварити данима који су Законом о државним и другим празницима у
Републици Србији одређени као нерадни дани.
Понуда понуђача мора да садржи Потврду о обиласку локације, у супротном сматраће се
неприхватљивом и као таква ће се одбити у смислу члана 106. став 1. тачка 2. Закона о
јавним набавкама.

Комисија за јавну набавку
образована решењем број 0138/19.

