





Број: 2434/4-б
05.11.2018. године
Поступајући у складу са чл. 63. и чл. 20. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо вас да су потенцијални понуђачи у ЈН 13/18- Набавка опреме за видео надзор, са уградњом, за ДБ Сопот и ДБ Овча поставили више питања и дали више сугестија:
	Потенцијални понуђачи су указали на пропуст Наручиоца да у првој колони табеле техничких спецификација за артикал - DAHUA XVR5216AN Pentabird FHD 16-kanalni 1U DVR 4TB, за оба дневна боравка, наведе „ или одговарајуће“;
	Потенцијални понуђач је питао да ли је јединица мере за каналице у комадима или у метрима, односно, ако је у комадима зашто је дужина каналица за објекат у Овчи предимензионирана у односу да дужину кабла;
	Потенцијални понуђач је сугерисао Наручиоцу да лиценцу ЛТЗ,  осим за запосленог захтевама и за правно лице;
	Потенцијални понуђач је сугерисао да уведемо додатне услове за пословни капацитет понуђача;

ОДГОВОР:
Комисија за ЈН 13/18 – добра - Набавка опреме за видео надзор, са уградњом, за ДБ Сопот и ДБ Овча је размотрила сва питања и сугестије и закључила следеће:
	Због грешке техничке природе Комисија је извршила допуну у Обрасцу понуде са  техничком спецификацијом, на страни 18/33, ставка под редним бројем 1, табеле за ДБ Сопот и ДБ Овча где је иза описа добра додала речи „ или одговарајуће“;
	Јединица мере за каналице је комад. Наручилац је свесно планирао већу дужину каналица од укупне дужине кабла код оба дневна боравка, за предвиђени отпад приликом монтаже. 
	Везано за сугестије под тачком 3 и 4 Комисија је заузела став да нема потребе за променом додатних услова дефинисаних Конкурсном документацијом.                                                                                                                                                                                                


Обавештавамо понуђаче да се рок за отварање понуда са 09.11.2018. година помера на 14.11. 2018. године због тога што је вршена допуна конкурсне документације.
У складу са горе наведеним:
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 14.11.2018. године са почетком у 10:30 часова, у просторијама Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, Ул. Светозара Марковића 85а, сала за састанке, соба број 21. 
Комисија за ЈН 13/18

