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Додатне информације/појашњења број 2
у отвореном поступку јавне набавке број 02/2018
Архивске полице за смештај архивске грађе
Наручилац је дана 04.10.2018. године од потенцијалног понуђача, путем е-маила,
примио Захтев за додатним информацијама и појашњењем Конкурсне документације за
јавну набавку број 02/2018 Архивске полице за смештај архивске грађе.
Питање 1: U konkursnoj dokumentaciji na strani 12. u okviru Obrasca ponude zahtevate rok
isporuke i montaže ne duži od 30 dana. Uzimajući u obzir da se specifikacijom zahtevaju iste
tipske police kojima su već opremljene pojedine prostorije Vaše ustanove i koje se proizvode
isključivo u inostranstvu, potencijalni ponuđači nisu u mogućnosti da ispoštuju rok isporuke i
montaže od 30 dana zbog vremena potrebnog za njihovu proizvodnju i uvoz. Ističemo da je u
pitanju roba velike vrednosti koja se ne proizvodi pre ugovoranja posla i da iz tog razloga nije
moguće imati je na stanju pre potpisivanja Ugovora o javnoj nabavci.
Zbog svega iznetog, molimo Vas da rok isporuke predvidite na minimalno 6 nedelja koliko
iznosi zagarantovano vreme izrade i isporuke ove vrste robe od inostranih dobavljača, a rok
montaže na minimalno 5 radnih dana, uzimajući u obzir da je u pitanju velika količina robe
koja se prenosi do Vašeg objekta i montira.
Одговор 1:
За конкретну јавну набавку - Архивске полице за смештај архивске грађе, новчана
средстава су планирана у последњем кварталу буџета Историјског архива Града Новог
Сада, а на основу дефинисаних квраталних процената које је одредио Оснивач. Због
тога, средства за реализацију јавне набавке су нам доступна тек у последњем кварталу
буџетске године због чега је и ова набавка покренута у месецу септембру. Поштујући
буџетске прописе, јавна набавка мора бити реализована до краја 2018. године, због чега
смо одредили рок за испоруку и монтажу не дужи од 30 дана, као разуман рок за
реализацију.
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