20.03.2015. Питања и одговори јн 118-15
питање:
У образцу број 9, -образац понуде-, под ставком бр. 2 где је наведен рок плаћања, може се
претпоставити да само одложено плаћање долази у обзир, одн. да не постоји могућност тражења
аванса или авансног дела. Да ли да прецртавамо по документацији и пишемо како нама одговара, одн.
што би смо понудили или ћете доставити нови образац?
На страни број 10, видим да сте предвидели опцију % авансне уплате, али на самом образцу понуде то
није случај.(и у уговору се спомиње авансно плаћање)
Одговор:
Поштовани,
Везано за питање које се тиче услова плаћања у конкурсној документацији смо написали да прихватамо
све врсте плаћања (што значи И аванс). У обрасцу понуде је заиста остало као да је могуће само
одложено плаћање И наравно да мозете да на било који начин (да ли да прецртате или поред) упишете
своје услове сходно васој понуди
питање:
Ставка бр.3 рок извршења -стриктно се односи на број дана од дана пријема поруџбенице. Опет не
постоји алтернатива у случају да је рок извршења везан за плаћање (аванс). Да ли да прецртавамо по
документацији и пишемо како нама одговара, одн. што би смо понудили или ћете доставити нови
образац?
Одговор:
Поштовани,
Везано за ваше питање које се односи на рок извршења у образац понуде можете да унесете рок на
начин који је у складу са Вашом понудом.
питање:
У обавезним условима за учешче у ЈН ставка број 5: да има важећу дозволу за обављање делатности
која је предмет ЈН- каква је то дозвола потребна за дораду софтвера?
Одговор:
Занемарите овај услов из вашег питања, није неопходан.
питање:
У посебним условима - испуњеност кадровских и техничких услова..... пише, ...који познаје софтверске
елементе уређаја за МЕРЕЊЕ УКУПНОГ ОРГАНСКОГ УГЉЕНИКА. На шта се то односи? Да није
заостало од неког другог тендера?
Одговор:
Не треба да стоји “који познаје софтверске елементе уређаја за МЕРЕЊЕ УКУПНОГ ОРГАНСКОГ
УГЉЕНИКА”. Занемарите овај услов из вашег питања, није неопходан.
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