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Београд
ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке добара — Контролно-мерна возила, број 1-024042-9/15;

Скодно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" број 124/12
и 14/15), достављамо вам објашњење у вези са следеfiiим постављеним питањем:

1) У делу Уговора који се односи на пенале није наведено колики је максимални износ
пенала a уобичајено је да он буде до 5%. Молимо вас да наведете колики би били максимални
пенали?
➢ У члану 10. Модела Уговора, Наручилац је дефинисао да је Испоручилац дужан да плати
Наручиоцу уговорну казну од 0,1 °/о од уговорене цене за сваки дан закашњења.
У члану 20. Модела Уговора, Наручилац је дефинисао да се Уговор може једнострано
раскинути уколико Испоручилац касни са квантитативном и квалитативном предајом више од 65
дана, од рока који је дефинисан у члану 6. овог Уговора.
Скодно наведеним члановима, максимални износ пенала који Наручилац може да наплати је
0, 1% од уговорене цене за највише 65 дана колико је дозвољено кашњење, што износи 6,5% од
уговорене цене a што уједно био и максимални износ пенала на име уговорне казне.
Одговарајуliи на постављено питање, Наручилацје нашао техничку грешку у Моделу Уговора
у члану 20. став 1. (Раскид уговора), где се позива на члан 6. уместо на члан 7. Уговора (Рок H начин
испоруке).
C тим у вези, одлучено је да се овај члан Модела Уговора измени тако да део реченице „од
рока којије дефинисан у члану 6. овог Уговора" сада гласи „од рока којије дефинисан у члану 7. овог
Уговора".
2) У ставци 4 текничке спецификације која се односи на додатну батерију, тражи се да
батерија буде 24V и претварач 24/230V. Обзиром да интерни акумулатор возила напаја интерну
инсталацију возила са 12V, да ли је мoryfiie понудити батерију са 12V и претварач од 12/230V што је
уобичајено за овакве системе?
- е опреме преко претварача
➢ Иако Наручилац сматра да напајање мерне и пратеl i
24VDC/230VAC има одређене предности због чега се овај зактев и налази у техничкој
спецификацији, може се прикватити и решење са напајањем опреме преко претварача
12VDC/230VAC.

C тим у вези одлучено је да конкурсна документација буде измењена на следеl=iи начин:
- У тачки 4. одељка Техничке спецификације и карактеристике мења се реченица „Напајање
мерне опреме треба да буде из додатне батерије 24 V, преко претварача 24/230V" тако да гласи
„Налајање мерне опреме треба да буде из додатне батерије 24 V (unu 12 V), преко претварача

24(12)/230V .
"

- У тачки 4. одељка Текничке спецификације и карактеристике мења се реченица
„Једносмерни напон из додатне батерије 24 V треба да буде доступан у реку за смештај опреме" тако
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ВишњиFiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

да гласи „Једносмерни напон из додатне батерије 24 V (unu 12 V) треба да буде доступан у реку за
смештај опреме".
Саглано члану 63. Закона ојавним набавкама, Паручилацје дужан да заинтересованом лицу у
року од три дана од дана пријема захтева, поша.гве одговор у писаном облику и да истовремено ту
информацију објави на Порталујавник набавки и на својој интернет страници.

C поштовањем,
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