ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“
25000Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198;
ЕППДВ:132716493
Број: ЈН 166/15-16
Дана: 28.03.2016.
На основу члана 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке добара: СИСТЕМ ВИДЕО
НАДЗОРА И АЛАРМНИ СИСТЕМИ (АЛАРМНИ СИСТЕМ, СА УСЛУГОМ
ИНСТАЛИРАЊА) за 2015. годину ( за потребе ШГ „Сомбор“), сходно надлежностима

утврђеним решењем наручиоца бр. ЈН 166/15-4 од 30.12.2015. године, и на захтев за
додатно појашњење које је тражило заинтересовано лице а у вези са припремањем понуде
у складу са конкурсном документацијом бр. ЈН 166/15-6, даје следеће:
II ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку : СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНИ СИСТЕМИ
(АЛАРМНИ СИСТЕМ, СА УСЛУГОМ ИНСТАЛИРАЊА) за 2015. годину ( за потребе ШГ
„Сомбор“),

1. Питање:
Која је сврха узимања узорка ако ћете само да их гледате, а нећете их пробати? Тражене
техничке карактеристике можете упоредити боље на основу техничке спецификације
произвођача коју ћемо Вам доставити. Слањем узорака нас излажете разним додатним
трошковима: додатни трошак слања пошиљке, задржавању потребне опреме и
евентуалним оштећењима који могу настати било код Вас било у транспорту.
Наручилац појашњава:
Наручилац се у вези достављања узорака изјаснио у I изменам и допунама Конкурсне
документације.
2. Питање: Метална кутија се користи код старинских алармних централа које немају
уграђен GSM комуникатор. Нови модели централа у себи имају интегрисан GSM
комуникатор и метална кутија би представљала проблем за GSM комуникацију. Да ли је
таква нова алармна централа прихватљива јер је направљена по европском стандарду
безбедности ЕN 50131/2?
Наручилац појашњава:
Наручилац је према својим сопственим потребама утврдио техничке карактеристике
добара које жели да набави.
Понуђач је дужан да, уколико жели да равноправно учествује са осталим заинтересованим
понуђачима, понуди добра према техничким карактеристикама како су објављене у
конкурсној документацији и I изменама и допунама конурсне документације.
3. Питање:
Нове сирене, за разлику од старинских које захтевају додатни акумулатор од 7Аh, имају у
себи интегрисан одговарајући акумулатор, тако да није потребан други акумулатор од 7Аh.
Да ли је таква нова сирена прихватљива јер је направљена по европском стандарду
безбедности ЕN 50131/2?
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Наручилац појашњава: Наручилац је према својим сопственим потребама утврдио
техничке карактеристике добара које жели да набави.
Понуђач је дужан да, уколико жели да равноправно учествује са осталим заинтересованим
понуђачима, понуди добра према техничким карактеристикама како су објављене у
конкурсној документацији и I изменама и допунама конурсне документације.
Како се конкурсна документација не мења, јавно отварање понуда Наручилац ће вршити у
време како је одређено Одлуком о I изменам и допунама конурсне документације и
Обавештењем о продужењу рока за подношење понуда од 21.03.2016. год.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Васо Рокнић, дипл.инж.шум.
________________________
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