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Регуллторна агенција за
слектромске конryникациk
и поилаиске уигуге

Број: 1-02-4047-11/14-11
Датум: 09.09.2014.

Београд
„СЕТ д.о.о."

Браће Недића 1
15000, Шабац

„ASW Inženjering"
Takovska 45А
11000 Belgrade, Serbia

ПРЕДМЕТ: Одговори на захтев за додатним појашн ~ ењем у вези са припlSемањем понуде за
ЈН број 1-02-4047-11/14

Ha основу члана 63. CT. 3. Закона о јавним н абавкама („Службени гласник PC" број
124/2012, у даљем тексту: Закон), у наставку дописа дајемо одговор на достављене захтеве за
додатним појашњењима бр. 1-02-4047-11/14-9,10 о 05.09.2014. године, који су поднели

„СЕТ д.о.о." из Шапца, „ASW Inženjering" из Београд ~,

Питање бр. 1: „Да ли софтвер може да буде wеб апликација, односно апликација израђена

РИР i PostgreSQL технологијама?
ОДГОВОР:
Да.
Питање бр. 2: Уколико је одговор на претходно питаtве потврдан, да ли је на CD/DVD

медију довољно да буду само РИР код и SQL код поуnребан за кpeuparbe базе података, без
самих инсталација осталог софтвера, с обзиром дkr је он бесплатан a јавно доступан на
интернету?

ОДГОВОР:
Ha CD/DVD морају да буду снимљене све со ф тверске компоненте које су потребне за
нормално функционисање апликације.
Питање бр. 3: „Да ли уколико понуђач није могао да прибави тражена докуменrпа, a мора
приложити одговарају ћ и доказ за то, може приложити само изјава 0 испуrаености услова.
Ради се 0 томе да се изјава да директор фирме nuje оптуживан, чека до 10.9.2014, a
потврду да смо захтев предали општинска управа rte издаје. Имамо само уплатницу на име
Републишких трошкова? "
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ОДГОВОР:
У конкурсној документацији на страни 11- I~апомене (тач. 6) је наведено следе ће,
цитирамо: „Ако понуђач није могао да прибави т $ жена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношен~а понуде нису могла бити издата no
прописима државе у којој понуђач има седиште и укbлико уз понуду приложи одговарају ћ и
доказ за то, наручилац ћe дозволити понуђачу да і акнадно достави тражена документа у
примереном року."
Из претходно изнетог следи, да је понуђ ~ч у обавези, да уколико у року за
подношење понуда (тј. 10.09.2014. године) није у т ~рилици да прибави тражени доказ, јер
државни орган исти не може да изда y TOM pOKy, Л остави потврду истога органа да је
предат захтев за издавање траженога доказа.
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Питање бр. 4: „ Образац изјаве о поштовању оба еза које произилазе из других прописа
(Оде ак Х). Да ли има смисла уколико нема подизво ача? "

љ

ОДГОВОР:
Уколико Понуђач наступа самостално (без подизвођача), у обавези је да овери,
печатом и потписом, 1 примерак „Изјаве 0 пошто і ању обавеза које произилазе из других
прописа (Одељак Х)". Уколико наступа са подизво ђ ачима, у обавези је да поднесе онолико
примерака „Изјаве 0 поштовању обавеза које прои ~илазе из другик nponuca (Одељак Х)",
оверених печатом и потписом од подизвођача, коли ж о има истих.
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