Питања и одговори
Одговори на захтеве за дадатним информацијама и појашњењима конкурсне
документације.

Питање бр 1:
U tenderskoj dokumentaciji za javnu nabavku br 01/2014, B, IT Oprema je navedeno:
IBM System x3650 M4 - ITM:
7915E6G
IBM System x3250 M5 - ITM:
5458E4G
IBM System x3250 M5 - ITM:
5458E4G/1TB
DELL PowerEdge R720

1
2
1
2

Potrebne su nam tačne tehničke specifikacije traženih servera. količina memorije, broj i veličina
diskova, itd.
Одговор:
U prilogu Vam saljemo tehnicke specifikacije racunarske opreme.
Напомена: Спецификација рачунарске опреме је додата у конкурсној документацији и
објављена на сајту школе и на порталу јавних набавки.

Питање бр 2:
U tehničkoj specifikaciji je navadeno:
Problem je što u server x3250 je moguće ugraditi samo jedan procesor i maksimalno 4 HDD.
Molim za objašnjenje.
IBM System x3250 M5 - ITM: 5458E4G
CPU: 2x Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600MHz/8MB
Chipset: Intel C604
Memory: 2x8GB ECC DDR3 1600MHz UDIMM
HDDs: 2x 300GB 2.5in SFF G2HS 10K 6Gbps SAS HDD; 8x bays 2.5in SAS/SATA Hot-Swap;
optional upgrade to 16
DVD-RW: UltraSlim Enhanced SATA
Network interfaces: 4x GbE 1000BASE-T ports, 2x embedded 10Gbe ports (10GBASE-T RJ-45 or
10GBASE-SR SFP+ based)
SR H1110 RAID 0.1.1E,10
Rack 1U Form

IBM System x3250 M5 - ITM: 5458E4G /1TB
CPU: 2x Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600MHz/8MB
Chipset: Intel C604
Memory: 2x8GB ECC DDR3 1600MHz UDIMM
HDDs: 2x 1TB 2.5in SFF G2HS 6Gbps SAS HDD;
DVD-RW: UltraSlim Enhanced SATA
Network interfaces: 4x GbE 1000BASE-T ports, 2x embedded 10Gbe ports (10GBASE-T RJ-45 or
10GBASE-SR SFP+ based)
SR H1110 RAID 0.1.1E,10
Rack 1U Form
Одговор:
Izvinjavamo se na gresci. U pitanju je copy / paste greska od prve verzije dokumentacije.
Saljem Vam specifikaciju ponovo, sa ispravljenim detaljima.
Hvala puno na sugestijama.
Напомена: Спецификација рачунарске опреме је додата у конкурсној документацији и
објављена на сајту школе и на порталу јавних набавки.

Питање бр 3:
U konkursnoj dokumentaciji navedeni su određeni dodatni uslovi. Da li se oni odnose i na javnu
nabavku za IT opremu (B)?

Одговор:
Javna nabavka 01/14 nije odvojena po partijama pa shodno tome dodatni uslovi vaze i za IT opremu
(B).

Питање бр 4:
Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања у вези са предметном јавном набавком:
1. У конкурсној документацији у делу техничка документација, Приземље-учионице код
позиција 3,6,8; Учионице код позиција 5,6; Кабинет код позиција 11,12,13; Секретарица код
позиције 32; Библиотека са читаоницом код позиција 49,50; Амфитеатар код позиција 12,13;
у делу описа наводите између осталог „у свему према приложеним фотографијамаскицама“ међутим у конкурсној документацији нема ни фотографија ни скица па Вас молимо
да нам доставите поменуте. Такође Вас молимо за слику, фотографију или скицу за позицију
16 у Амфитеатру.

2. Да ли је неопходно попунити члан 14 Модела уговора, и ако јесте на који начин?
3. На страни 19 под тачком 22.КРИТЕРИЈУ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА наводите да је
Критеријум за оцењивање понуда економски најповољнија понуда. Молимо Вас за
појашњење који су то елементи који ће се узимати у обзир приликом вредновања понуда.
Одговор:
U vezi sa postavljenim pitanjima dajemo sledece specifikacije:
Učionica - Pos 3: slika je u prilogu (u att.)
Pos 6: sasvim je dovoljan opis iz tend. dokumentacije
Pos 8: dovoljan je opis iz tenderske dokumentacije
Učionica - Pos 5: slika je u prilogu ( u att.)
Pos 6: dovoljan je opis
Kabinet - Pos 11: u svemu prema opisu
Pos 12: u svemu prema opisu
Pos 13: radna stolica prema slici u prilogu (ili odgovarajuce)
Sekretarica – Pos 32: radna stolica prema skici u prilogu (ili odgovarajuce)
Biblioteka: Pos 49: slika u prilogu
Pos 50: dovoljan je opis
Amfiteatar – Pos 12: slika u prilogu
Pos 13: dovoljan je opis
Pos 16: Podijume na drugom spratu škole (za po 4 reda kino-fotelja) prilagoditi
izvedenom stanju I merama na objektu. Može se raditi prema tehnološkim mogućnostima
proizvođača, u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije. Tehničke i proizvodne skice
moraju se dostaviti na overu (ovlasceni projektant).
Model ugovora, clan 14 popunjavamo kao "... Privredni sud u Nisu".
Prihvatljivi su sledeci kriterijumi:
1. Ponudjena cena 80 pondera
2. Rok isporuke 10 pondera
3. Garantni rok max. 10 pondera.
Ukupno 100 pondera.
Uz izvinjenje za duze cekanje na odgovor, istovremeno Vas obavestavamo da je produzen rok za
podnosenje ponuda do 05.07.2014.godine.

Напомена: Спецификација рачунарске опреме је додата у конкурсној документацији и
објављена на сајту школе и на порталу јавних набавки.

Питање бр 5:

Одговор:
1. CPL folija mora biti lamelirana. Dokaz jeatest proizvodjaca ili rezultat ispitivanja ovlascene
institucije (Sumarski fakultet).
2. Narucilac ostaje pri datim uslovima za ugovorenu kaznu koja se primenjuje na iznos bez PDV-a.
3. Kriterijum za ocenu ponuda:
a) Ponudjena cena : 80 pondera
Nacin bodovanja : Ponuda sa najnizom ponudjenom cenom vrednuje se sa 80 pondera. Ostale
ponude vrednuju se prema formuli - ponuda sa najnizom ponudjenom cenom kroz ponudjena cena
iz konkretne ponude X 80.
b) Rok isporuke : 10 pondera
Nacin bodovanja: najkraci rok isporuke i montaze vrednuje se sa 10 pondera. Ostale ponude
vrednuju se prema formuli - ponuda sa najkracim ponudjenim rokom isporuke i montaze kroz
ponudjeni rok isporuke i montaze konkretne ponude X 10. Rok isporuke i montaze se iskazuje u
kalendarskim danima.
c) Garantni rok : 10 pondera.
Nacin bodovanja: Ponudjeni garantni rok od godinu dana je 0 pondera. Ponudjeni garantni rok od 12 godine je 5 pondera. Ponudjeni garantni rok od preko 2 godine je 10 pondera.

Питање бр 6:
Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања у вези са предметном јавном набавком:
1. Која средства финансијског обезбеђења је потребно доставити уз понуду?
2. Да ли се попуњавају колоне 1.Предмет ЈН и 2.Количина у Обрасцу структуре цене (Образац 10 конкурсне
документације) и уколико се попуњавају молимо појашњење на који начин је потребно попунити их? Такође,
на који начин уписати цене за све позиције с обзиром да део А (намештај) и део Б (ИТ опрема) Обрасца 11.
Техничка документација, Спецификација предмета ЈН са техничким карактеристикама, укупно имају 110
позиција (А:90, Б:20) док сам образац структуре цене има само 19 редова?

Одговор:
Na Vasa postavljena pitanja dajemo sledece odgovore:
1. Ponudjac je u obavezi da dostavi originalni primerak bankarske garancije u visini od 3% ukupne
vrdnosti ponude koju on daje sa obracunatim PDV-om, i rokom vazenja prema opciji ponude.
2. Kolona 1 i 2 (prdmet i kolicina) u obrascu strukture cene (obrazac 10) se popunjavaju stavka po
stavka iz specifikacije predmeta javne nabavke sa tehickim karakteristikama (A), i svim stavkama iz
IT opreme (B). Obrazac 10 ima samo 15 redova iz razloga sto on tu predstavlja formu popunjavanja
obrasca.
Напомена: Конкурсна документација је измењена и објављена на сајту школе и на порталу
јавних набавки; рок за подношење конкурсне документације је продужен до
09.07.2014.године.
Питање бр 7:
Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања у вези са предметном јавном набавком:
1. У вези са Вашим појашњењима, да ли то значи да се уз понуду доставља банкарска гаранција за озбиљност
понуде, а не и остала средства финансијског обезбеђења (гаранција за повраћај аванса, гаранција за добро
извршење посла, гаранција за гарантни рок)?
2. У вези Вашег појашњења, а које се односи на Образац 10. Образац струкутуре цене са упутством како да се
попуни, да ли то значи да је овај образац потребно одштампати онолико пута колико је потребно како би
имали довољно места да упишемо све позиције из обрасца 11. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА? Такође Вас
молимо за појашњење, да ли је онда у том случају неопходно сабирати колоне 5 и 6 сваког појединачног
обрасца 10. или не; или је довољно сабрати само последњи образац који би представљао збир свих
претходних?

Одговор:
1. Остала средства финансијског обезбеђења достављају се као у напомени “Упуство
понуђачима како да сачине понуду,“ (13.ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ).
Напомена: Понуђач је у обавези да оригиналан примерак банкарске гаранције за озбиљност
понуде достави уз понуду, док Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан
је да гаранцију (меницу) за повраћај авансног плаћања, добро извршење посла и отклањање
рекламација у гарантном року достави Наручиоцу приликом потписивања уговора.

2. а) Образац 10. се може продужити самим тим што се повећава број редова. Редове
додајете у шаблонској табели (уколико користите табелу у word-у) до укупног броја редова
који су Вам потребни. Колоне 5. и 6. се сабирају на крају.
б) Уколико користите pdf страницу - штампате је у онолико копија колико Вам је потребно
за све ставке, а на задњем листу унесите укупну цену у задњем реду (образац 10, ред Укупно:,
колоне 5 и 6).
Питање бр 8:

Одговор:
Поштовани,
Све у вези Вашег питања можете видети у члану 22. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,
где је детаљно објашњен начин за добијање пондера.

