1. Питање:
Молим Вас да ми одговорите, да ли је кабина ПРОЛАЗНА тј. да ли се улази на једну, а излази на
другу страну обзиром да сте тражили да има три странице и да је тип кабине ПРОЛАЗНА ?
Одговор:
Кабина која је потребна НИЈЕ пролазна.
2. Питање:
Да ли је буџет такав да би се могло рачунати са уградњом DELTA рампи?

Да ли долазе у обзир преносиве рампе?
Одговор:

Нисмо заинтересовани за платформе.
Што се тиче преносивих рампи оне долазе у обзир.
3. Питање:

Молимо Вас да нам доставите списак факултета у којима ће бити постављени индукциони
системи за амплификацију говора слушно оштећених особа. За Универзитет уметности
већ имамо податке потребан нам је Ниш, Нови Сад и Београд?
Одговор:

Планирано је да се индуктивне петље уградјују на следећим местима:
Сала Униврзитета у Нишу,
На Универзитету у Београду це индуктивне петље бити уграђене: на Правном
факултету и ФАСПЕРу (бивши Дефектолошки факултет, сада Факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију), а трећа још није намењена, али ће
највероватније бити уграђена на Филозофском факултету,
На Универзитету у Новом Саду је планирано да се по једна индуктивна петља
постави у згради ректората, на Филозофском факултету, Правном факултету,
Природно-математичком факултету и на Академији уметности.
4.

Питање:

У документацији за Партију 4 у елементима понуде стоји тачка Обезбеђен сервис. Да ли
је подразумеван период сервиса лифта у гарантном року јер није назначено на који
период, а такође у вези са тим да ли у цену треба укључити и годишњи преглед лифтова за
подразумевани период?
Одговор:

Обезбеђен сервис и годишњи преглед треба да буде укључен за период гарантног рока.
5.

Питање:

Разматрали смо конкурсну документацију за реализацију EQUIED Темпус пројекта
и на основу приложене техничке документације, за партију 1, урадили смо детаљну
анализу могућности решавања архитектонских баријера, и закључили следеће:

-

карактер архитектонских баријера изискује примену различитих решења, у
зависности од врсте баријера
немогуће је све баријере решити са стационарним, бетонским или металним
рампама
већина баријера се може решити искључиво са платформама ( лифтовима за коси
транспорт)
једноставније, мање, баријере се могу решити са преносивим рампама.

У претходном допису сте нас обавестили да нисте заинтересовани за платформе.
Предлажемо да још једном преиспитате ваш став по овом питању и да промените
одлуку.
У противном, сигурни смо, да добар део баријера неће бити могуће решити.
Одговор:

Обавештавамо вас да смо размотрили вашу анализу али да у буџету Пројекта нема
довољно средстава за другачије решавање овог проблема тако да нисмо у
могућности да у овом тренутку мењамо конкурсну документацију за конкретну
Партију 1.
6. Питање:

Да ли израда челичне конструкције лифта са сигурносним стаклом треба или не да
буде укључена у цену за партију 4?
Одговор:

Да челична носећа конструкција лифта треба да буде урачуната у цену лифта.
7. Питање:

итд.)?

Kолико којих рампи, по врстама и локацијама планирате ( стационарне или портабл

Одговор:
Молимо Вас да на основу ваше процене понудите цену за портабл рампе тамо где
мислите да су потребне.
8. Питање:
Од стационарних, које планирате од метала и којег?

Да ли од челика или алуминијума?
У случају да буду челичне, која је врста антикорозивне заштите?

Одговор:
Што се тиче стационираних рампи које су по вашој процени могуће у случају
четири факултета, обратили смо се факултетима и добили следеће информације:
1.
Природно математички факултет у Нишу (две рампе) - челик, заштита метала од
атмосферске корозије алкидни антикорозивни премаз.
2.
Факултет техничких наука (све), Нови Сад - алуминијум,
3.
Универзитетски центар, Нови Сад - челик, заштита лак бојом, антирост...
4.
Економски факултет, Нови Сад - није одговорио, повољнија варијанта

9. Питање:

Молимо појашњење какви рукохвати су потребни и које дужине?

Одговор:
Молимо вас да понудите цену у складу са обележеном дужином и стандардима
датим у тендерској документацји.
10 . Питање:
Да ли имате цртеж подесивог радног стола?
Нису дефинисане димензије стола?
Одговор:
Молимо вас да дате понуду за столове у складу са описом, нисмо у стању да дамо
додатне информације осим понуђенх у тендерској документацији.
11 . Питање:
Да ли су тоалети већ опремљени са основним санитаријама (wc шоље, лавабои и
сл.) ? Aко јесте, шта је све планирано уз то?
Одговор:
Молимо вас да дате понуду за комплете WC у складу са описом датим у
тендерској документацији.
12. Питање
Поштована, У Техничкој спецификацији пише “метална самоносећа челична
конструкција са сигурносним стаклом затвореног или делимично затвореног типа”, да ли
и облагање конструкције стаклом треба да буде укључено у цену и ако је одговор да треба,
молим Вас наведите ми који тип стакла треба да се користи при облагању и у којој
количини, јер позиција облагања челичне конструкције лифта умногоме може утицати на
коначну цену понуде?
Одговор:
Два метра од пода на три стране је обавезно сигурносно стакло 12 мм са
фолијом,а страна где су врата треба затворити росфрајем до врха код све три станице.
13. Питање
Уколико у понуди нема авансног плаћања, да ли онда не достављамо тражену
банкарску гаранцију?
Одговор:
Уколико нема авансног плаћања онда није потребна банкарска гаранција. Осим
тога, банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања доставља изабрани понуђач у
тренутку закључења уговора а не у тренутку подношења понуде.

14. Питање
Ако је извођач пријављен у Агенције за привредне регистре као понуђач да ли је
онда неопходно да доставља све потврде уз тендерску документацију или треба само да
достави изјаву да је регистрован као понуђач у АПР-у?
Одговор:
Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова из конкурсне документације.
15. Питање:
Да ли прихватате алтернативу тј. еквивалент за ставку 7. Topaz Desktop Video
Magnifier у смислу понуде електронске лупе нпр. модел Acrobat са autofocus Sony HD
камером, са флеxy главом, 3-IN-ONE, која је иначе боља од тражене јер има троструку
улогу и веће увечање? Наиме, корисник може да види себе (огледало), да чита (књиге) и
посматра удаљене предмете и текстове (школска табла). Понуда еквивалента истих или
бољих особина је у складу са ЗЈН.
Молимо вас да у свим табелама конкурсне документације које се тичу техничких
карактеристика уз све дефинисане називе модела уређаја додате “ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”
(нпр. Topaz Desktop Video Magnifier или еквивалент) како не би било неспоразума и како
би све било у складу са ЗЈН. Ово је принципјелно питање и тиче се свих ставки у којима
су наведени уређаји (ставке 5, 7, 9, 10, 11 и 12).
Одговор:
У конкурсној документацији постоји појашњење понуђачима „ да у случају да се у
оквиру партије нуди опрема еквивалентних техничких карактеристика и квалитета у
односу на назначену, обавезно треба навести детаљне техничке карактеристике такве
опреме у датом обрасцу „Техничке карактеристике“ на страни 58“.
16. Питање:
Да ли можете да ставку 1 и 2 обједините у једну ставку, ако се узме у обзир да
JAWS software не постоји у верзијама већ ради са оба оперативна система (OS): 32-bitnim i
64-bitnim Windows OS? Онда би испорука била у количини од 33 комада JAWS software-a.
Одговор:
И овако како је написано не мења битно суштину, напишите у напомени да је исти
software ради са оба оперативна система.
17. Питање:
Везано за ставку 6., да ли може да се понуди нова верзија software-a Duxbury DBT
11.2 SR1, обзиром да стару верзију коју сте тражили више нико у свету не продаје?

Одговор:
Да, у документацији пише да је могуће понудити еквивалент.

18. Питање:

Исто питање важи и за ставку 8. Сада је актуелан ABBYY Fine Reader 12
Professional. Да ли може да се понуди нова верзија, пошто стару коју сте тражили више
нико у свету не продаје?
Одговор:
Да, у документацији пише да је могуће понудити еквивалент.
19. Питање:
ABBYY је украјинска фирма која овај software не продаје директно него преко
дилера у Србији. Нико други нпр. ABBYY EU, GE itd. не може, тј. није ауторизован за
подручје Србије да прода software. Дилер нам нуди једину опцију а то је испорука
програма у електронском облику са активацијским кључевима.
Да ли ћете да прихватите електронску испоруку ABBYY Fine Reader 12 Professional
у електронском облику с тим да корисник добија сертификат у PDF-u на коме се налазе
кљуцеви и подаци о кориснику?
Исто питање важи и за ставку 6 и за све остале ставке по питању softwer-a.
Одговор:
Да.
20. Питање:
Исти дилер нам је објаснио да уколико су у питању академске лиценце попуст мозе
бити и до 30% уколико се на меморандуму академске установе који је потписан и
печатиран достави захтев за количином. То би требали одмах да урадите како би ми
направили што повољнију калкулацију. У супротном цена ће бити комерцијална без
попуста.
Одговор:
Дајте понуду са пуном ценом и умањену за 30%, ми смо наравно академска мрежа
и тражићемо попуст.
21. Питање:
Да ли прихватате алтернативу тј. еквивалент за ставку 7. Topaz Desktop Video
Magnifier у смислу понуде електронске лупе нпр. модел Acrobat са autofocus Sony HD
камером, са флеxy главом, 3-IN-ONE, која је иначе боља од тражене јер има троструку
улогу и веће увечање? Наиме, корисник може да види себе (огледало), да чита (књиге) и
посматра удаљене предмете и текстове (школска табла). Понуда еквивалента истих или
бољих особина је у складу са ЗЈН. Молимо вас да у свим табелама конкурсне
документације које се тичу техничких карактеристика уз све дефинисане називе модела
уређаја додате “ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ” (нпр. Topaz Desktop Video Magnifier или
еквивалент) како не би било неспоразума и како би све било у складу са ЗЈН. Ово је
принципјелно питање и тиче се свих ставки у којима су наведени уређаји (ставке 5, 7, 9,
10, 11 и 12).

Одговор:
У конкурсној документацији постоји појашњење понуђачима „ да у случају да се у
оквиру партије нуди опрема еквивалентних техничких карактеристика и квалитета у
односу на назначену, обавезно треба навести детаљне техничке карактеристике такве
опреме у датом обрасцу „Техничке карактеристике“ на страни 58“.
22. Питање:
Ставку 9. је готово немогуће понудити. Наиме, Шведска фирма Index Браилле је
престала да производи и продаје тражени модел акустичног ормана за Braille štampač
Basic V4 (тражили сте штампач Everest DV 4, модел који има веће габарите, ово само да не
буде забуне). Нови модел акустичног кабинета за штампаче Basic V4 i Everest DV 4 је у
припреми и још се не продаје. Неизвесно је када ће почети продаја. Не зна се ни тачна
цена.
Одговор:
Прикупљамо информације и накнадно цемо вам их послати.
23. Питање:
PAC Mate BX400 and QX400 (ставка 10) су два рачунара са две различите
тастатуре. Тражили сте количину: “укупно 1”. Шта укупно 1? 1 пар (оба рачунара) или 1
од 2 рачунара? Који?
Одговор:
То значи или/или, понудите јефтинији од два рацунара (јер је цена примарни
критеријум селекције).
24. Питање:
На страни 14 конкурсне документације написали сте „Банкарска гаранција за
повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје
најкраће до правдања аванса“. У којој висини израженој у процентима (5%, 10% итд.) од
плаћеног аванса банка треба да изда гаранцију? Молимо Вас да наведете проценат.
Одговор:
Уколико нема авансног плаћања онда није потребна банкарска гаранција. Осим
тога, банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања доставља изабрани понуђач у
тренутку закључења уговора а не у тренутку подношења понуде. Банкарска гаранција се
издаје у висини аванса са ПДВ-ом. О висини аванса изјашњава се сам понуђач
попуњавањем обрасца понуде за сваку од партија.
25. Питање:
Да ли можете да нам доставите предмер за израду челичне конструкције лифта,
претпостављам да постоји у склопу техничког описа уз пројекат, како бисмо могли да
урадимо предмер за извођење челичне конструкције и облагање иноxом и стаклом.
Одговор:
На сајту Универзитета у Нишу – www.ni.ac.rs у рубрици јавне набавке можете
наћи pdf документ у коме су објављени предмери за лифт.

26. Питање:
Како
се
приказују
радови
радника
у овом случају, рампи, додатног материјала и
формуларима постоји само цена производа?

на
уградњи,
конкретно
путних трошкова пошто у

Одговор:
Трошкове које помињете фактуришите кроз цену рампи.
27. Питање:
Удружење
грађана
Вас
молим
да
ми
изјава или неки образац?

"АЛТХЕА"
одговорите

није
да

у
ли

систему
ПДВ-а,
је
потребна

па
нека

Одговор:
Довољна је изјава издата од стране понуђача да се удружење не налази у систему
ПДВ-а.

