АПОТЕКА НИШ
Булевар др Зорана Ђинђића 6
Ниш
ЈАВНА НАБАВКА услуге - Повезивање Организационих јединица
Апотеке Ниш у VPN (Virtual Private Network) - Виртуелну приватну мрежу
и испорука интернета
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
бр. ЈНМВ– 12 /2014
Питања за наручиоца од 27.05.2014.
1. Да ли се образац III (Врста и техничке карактеристике), који су понуђачи у
обавези да попуне, потписује или не, обзиром да место за потпис није
предвиђено?
2. Обрасцем III (Врста и техничке карактеристике) утврђена је обавеза понуђача да
у оквиру понуде достави сертификат гаранције квалитета (СЛА), док је на
другим местима у конкурсној документацији утврђена обавеза достављања
посебног СЛА уговора који би садржао захтеване параметре. У том смислу
молимо за појашњење, да ли понуђачи достављају предлог СЛА уговора или
Сертификат гаранције квалитета (СЛА). Додатно, молимо за појашњење о
каквом се сертификату ради, тј. да ли се под истим подразумева сертификат
неког трећег лица и ког, или се ради о документу који издаје понуђач а који
садржи захтеване параметре?
3. Обрасцем III (Врста и техничке карактеристике) утврђена је обавеза понуђача да
„дају табелу са приказаном технологијом повезивања (žičano ili wireless)“.
Молимо за информацију да ли је наведена табела обавезна садржина понуде,
обзиром да пописом обавезне садржине понуде на страни 16 и 17 конкурсне
није предвиђена?
4. У обрасцу трошкова припреме понуде дата је табела Структуре цене, као и
упутство о попуњавању. Молимо за информацију да ли се ради о грешци,
обзиром да Структура цене није утврђена као обавезни елемент понуде, а да са
друге стране, понуђена цена (са и без пдв-а) се не може сматрати трошком
припреме понуде?
Питање за наручиоца од 28.05.2014.
У тендерској документацији на страни 7, одељак III, за предзадјну локацију са списка
стоји :
Jзгл Тешица
Нишка Бања
Јелашница 18000 Ниш
Тел: 018/4640-252
Питајне:
- коју локацију ово подразумева Тешицу, Нишку Бању или Јелашницу ?
Одговор:
Дана 28.05.2014 Апотека Ниш је изменила Конкурсну документацију за Јавну набавку
услуге - Повезивање Организационих јединица Апотеке Ниш у VPN (Virtual Private
Network) - Виртуелну приватну мрежу и испорука интернета
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈНМВ– 12 /2014
Измењену документацију можете преузети на званичном сајту Апотеке Ниш
(www.apotekanis.co.rs) или порталу управе за јавне набавке.
У склопу измена извршених у конкурсној документацији садржани су и одговори на
ваша питања.
Комисија за јавну набавку
бр. ЈНМВ– 12 /2014

