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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: 1. На страни 20/41 конкурсне документације, у делу 1. НАЧИН И УСЛОВИ
ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ,под тачком 10.1 Захтеви у погледу начина, рока рока и
услова плаћања, стоји Аванс (аванс у висини од 20% укупно уговорене вредности добара у
року од 10 дана од дана закључења уговора и након пријема уредног предрачуна за
плаћање аванса(...)“ док на страни 22/41 конкурсне документације у делу 13. ПОДАЦИ О
ВРСТУ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, под Гаранцијом за повраћај
авансног плаћања, као у члану 7 модела уговора стоји „Понуђач се обавезује да у року од
7 дана од дана закључења огов уговора, преда наручиоцу једну бланко сопстцвену меницу
као обезбеђење за повраћај авансног плаћања (...)“.
У ком року је потребно доставити средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног
плаћања?
ОДГОВОР: Понуђач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог Уговора,
преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за повраћај авансног
плаћања, потврду о извршеној регистрацији менице,менично овлашћење као и копију депо
картона пословне банке са овлашћеним потписницима менице и меничног овлашћења.
ПИТАЊЕ: На страни 16/41 конкурсне документације у делу VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА
ДОДЕЛУ УГОВОРА, под тачком 2 стоји „Уколико две или више понуда имају исту
најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.“ Док на страни
24/41 конкурсне документације, под тачком 19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА

ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ
КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ, наручилац наводи „Уколико две или више понуде имају
исту најнижу понуђену цену, као најповољније биће изабрана понуда оног понуђача киоји
је понудио дужи рок важења понуде.“
ОДГОВОР: Конкурсна документација ће бити измењена и наведени критеријуми бити
усклађени.
ПИТАЊЕ: На страни 21/41 конкуирсне документације у делу X НАЧИН И УСЛОВИ
ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНИСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ под тачком 10.5. други услови, наручилац наводи „Након
извршене испоруке и пуштање у рад, понуђач је у обавези да у року који не може бити
дужи од 5 дана, од дана извршене примопредаје изврши обуку запослених, као и да
достави детаљно упутство о коришћењу, гарантни лист, и декларацију о усаглашености
(Declaration of conformity).“
Како предмет јавне набавке чини осам ставки од којих неке нису ставке добра у смислу
Закона о јавним набавкама, молимо наручиоца да прецизира за које ставке захтева
декларацију о усаглашености (Declaration of conformity), односно да ли захтева за сва
добра или само за нека од њих и која.
ОДГОВОР: Захтева се декларација о усаглашености (Declaration of conformity) за
Blu-Ray/DVD/DiVX player са HDMI HDCP излазом, композитним и компонентним видео
излазом, аналогним и дигиталним коакијалним и оптичким TOS Link stereo audio излазомYAMAHA BD-A1040 или одговарајуће, као и за Пројекциони екран димензија 800 x 335
cm са перфорираном пројекционом површином и добитком од минимум 2,2 предвиђеним
за 2D и 3D пројекције са свим 3D системима, укључујући и системе који користе
поларизовану светлост у комплету са прибором за монтажу Harkness Screens Clarus XC 220
3D или одговарајуће.
ПИТАЊЕ: На страни 6/41 конкурсне документације у делу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ
УСЛУГА, НАЧИХН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОКМ ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., наручилац наводи „Уколико понуђач не достави каталог
понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама понуђеног
производа његова понуда ће се сматрати понудом са битним недостацима и биће
неприхватљива.“ На страни 17/41 конкурсне документације у делу VII УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, под тачком 2. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА
КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА, стоји „Понуђач подноси понуду на
српском језику“. Према овако дефинисаним подацима о језику на којем понуда мора да
буде састављена, као потенцијални понуђач закључујемо да каталог понуђеног производа
или документацију са техничким карактеристикама понуђеног производа, за све
производе, мора бити преведен на српски језик.
Да ли каталог понуђеног производа или документацију са техничким карактеристикама
понуђеног производа, за све производе, мора бити преведен на српски језик? Односно да
ли ће наручилац оценити као прихватљиву понуду понуђача који техничке карактеристике
понуђених добара достави на енглеском језику?

ОДГОВОР: Понуђачи имају обавезу да понуду, као и целокупну пратећу документацију
која чини саставни део понуде доставе на језику на ком је припремљена конкурсна
документације сходно члановима 17. и 18. ЗЈН.
Техничку спецификацију понуђене опреме понуђачи морају доставити на српском језику,
при чему техничке карактеристике могу бити прихваћене и на енглеском језику.
ПИТАЊЕ: Под ставком 1.2. БДП техничке специвикације, наручилац захтева добро „ BluRay /DVD/DVX player са HDMI HDCP излазом, композитним и компонентним видео
излазом, аналогним и дигиталним коакијалним и оптичким TOS Link stereo audio излазомYAMAHA BDA1040или одговарајуће“
Да ли ће наручилац наручилац оценити као одговарајућу понуду понуђача који је понудио
Blu Ray player са следећим аудио излазима: аналогни 2-канални излаз са RCA (cinch)
конекторима и дигиталним оптичком излазом?
ОДГОВОР: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.
ПИТАЊЕ : Која је процењена вредност набавке?
ОДГОВОР:У складу са чланом 51 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/2015, 68/2015) наручилац је План јавних набавки за 2019. Годину објавио на
Порталу јавних набавки и на сајту Културног Центра Брана Црнчевић, а у ком је објављена
процењена предност за ЈН 02/19.
Комисија за јавну набавку
образована решењем број 0138/19.

