Основна школа „Дринка Павловић“
Ул. Косовска 19, 11000 Београд
Датум: 21.02.2019. год.
Број: 1.1.5./18-8

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне
документације бр. 1476 од 21.12.2018. године и измена исте бр. 1508 од 28.12.2018. год,
бр. 1.1.5./18-2 од 14.01.2019. год, 1.1.5./18-3 од 24.01.2019. год. и 1.1.5./18-4 од 04.02.2019.
год, 1.1.5./18-5 од 11.02.2019. год. и 1.1.5./18-6 од 18.02.2019. год. за поступак јавне
набавке мале вредности бр. 1.1.5./18 – „Набавка опреме за видео надзор (камере и
пратеће компоненте)“ (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за
предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Основна школа
„Дринка Павловић“ из Београда, у законском року објављује, свим заинтересованим
лицима,

Одговоре и појашњења на питања VIII
постављена од стране заинтересованих лица
за ЈНМВ - добара бр. 1.1.5./18 – „Набавка опреме за видео надзор (камере и пратеће
компоненте)“
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво цитирати питање, односно
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом
одговор/појашњење на исто:
Питање/захтев за појашњење бр. 1:
Поштовани
претпостављам да сте 15.02.2019 године греском дали одговор на последње питање.,
које је гласило, да ли су позиције 10. ДЦ кабл муски и ,греском остааи у
спецификацији, имајуци у виду да се камере напајају преко PoE switch ева
Молим Вас да потврдите пријем ове е маил поруке

Страна 1 од 2

С постовањем,
Одговор/појашњење бр. 1:
Наручилац није начинио никакву грешку већ је на питање дао врло јасан и прецизан
одговор који из тог разлога цитирамо „Заинтересовано лице основано је навело и указало
Наручиоцу на грешку, с обзиром на врсту напајања преко PoE switch. Наведено имплицира
да „ДЦ кабл мушки“ није потребан, те ће пропуст бити отклоњен кроз измену конкурсне
документације у смислу члана 63. став 1. ЗЈН, уз поштовање обавеза прописаних у ставу
5. истог члана“. Наручилац је, оно што је и предочио у одговору, извршио мењајући
конкурсну документацију и продужавајући рок за подношење понуда.

Комисија за отворени поступак јавне набавке бр. 1.1.5./18

Напомена: Овај документ са логом школе пуноважан је без печата и потписа
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