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Предмет: Додатна објашњења у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-11/13
На захтев потенцијалног понуђача који је преузео конкурсну документацију дајемо следеће
допунско објашњење:
Питање 1 : Молим Вас за појашњење конкурсне документације на 10. страни за тачку 1.5
Рачунарска опрема. У пољу за опис ризика, није наведен ни један ризик, док су за све
остале тачке наведени основни ризици као и допунски.
Молим Вас за одговор, од којих ризика желите покриће за рачунарску опрему (тачка 1.5
Рачунарска опрема, на страни број 10, конкурсне документације).
Питање 2 : Молимо за додатне информације, на основу чега је утврђен критеријум
“Апсолутна разлика између гарантних резерви и маргине солвентности” и начин
додељивања пондера, када је предмет ЈНМВ-11/2013, односно сума осигурања, далеко
испод износа у наведеном критеријуму.
Сматрамо да овај критеријум није у логичкој вези са предметом наведене јавне
набавке и из тог разлога предлажемо да размотрите овај критеријум.
Одговор 1 : Услед грешке у штампању код позиције 1.5 Рачунарска опрема није попуњена
рубрика са описом ризика осигурања, па смо стога ту ставку допунили.
У прилогу Вам се доставља измењена страна 10.
Одговор 2 : Критеријуми:
- Апсолутна разлика између гарантних резерви и маргине солвентности,
- Ажурност у решавању штета
служе за оцену пословног бонитета понуђача, и ово се заиста не може довести у везу
са сумом осигирања из предмета набавке

Напомињемо да је измена стране 10. конкурсне документације, званично оглашена на
Порталу јавних набавки, као и на сајту Државног универзитета у Новом Пазару
www.np.ac.rs .
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