
         Захтев ТЕНДЕРИ д.о.о. Крагујевац Милоја Павловића 2 ламела 2/2 , за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације број 14/2018- “НАБАВКА ЛЕД 
ЕКРАНА”                                  
             1.    Молимо наручиоца за појашњење ко издаје сертификат,који орган је задужан за 
његово издавање?
            Сертификате издају овлашћене сертификационе куће које се баве 
сертификацијом уређаја.

2. Из ког разлога наручилац тражи овај сертификат и која је оправданост овог 
сертификата јер није у вези са јавном набавком?

            Циљ наручиоца је да купи најквалитетнији и дугорочно најпоузданији уређај, 
ЦЕ,РОХС И ИП65 представљају стандард у овој области и као такви су неопходни да 
би се обезбедио квалитет уређаја који се набавља. Оправданост сертификата Excellent 
SME је стабилност фирме,сертификат се издаје на основу добре бонитетне основе 
фирме-сигурност да ће понуђач испунити своје обавезе као и да ће фирма постојати у 
наредних 5-8 година колики је експлотациони период уређаја као и сигурност у 
гарантни период.Овај сертификат издаје Привредна комора Србије и није приватни 
сертификат, свака А бонитетна фирма га има и никако не ограничава конкуренцију, 
само спречава да се несолвентне фирме појаве на овој јавној набавци које могу 
нестати након реализације уговора.
               3.Молимо наручиоца за појашњење која је улога инжињера и која је његова улога у 
предмету јавне набавке ?
                  Конкурсном документацијом је предвиђена израда покретног рама носача 
мултимедијалног система ,стога је неопходан статички прорачун целог система као и 
неко ко поседије лиценцу да је цео систем правилно намонтиран и направљен, па је 
јасно да је неопходно да неко са лиценцом одговоран за овај посао.У делу техничке 
спецификације јасно гласи: На конструкцији је окачен лед екран према статичком 
решењу произвођача.
Наручилац је предвидео широк спектар лиценци које ни у ком погледу не 
ограничавају конкуренцију.Такође за израду целог система и монтажу, неопходан број 
радника од минимални 6 плус 2 сервисера да би се могло омогућити сервис и када је 
један сервисер на одмору.

4. Молимо наручиоца за појашњење који је рок за испоруку лед екрана?
                         Рок за испоруку  Лед екрана је 15 дана ради реализације уговорених 
програма наручиоца.


