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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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НОВИ БЕЧЕЈ

Нарицилац је дана 19.03.2020. примио захтев за додатним појашњењем конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности услуге Услуге организација мото - трка ЈН
број IV 04-404-2/9-2020
Питање број 1
У поглављу III на страни 4. КД у табели ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: ПРОДУКЦИЈА под
редним бројем 2.,3.,4.и 5., тражена је техничка опрема са својим произвођачким називима
без наведених речи „или одговарајуће“. На тај начин је прекршен Закон о јавним
набавкама, у члану 72. Коришћење техничких спецификација. Тражимо да се у свим
наведеним ставкама изврши допуна КД са речима „или одговарајући“.
Одговор:
Наручилац ће додати у траженим ставкама реч или одговарајући, иако се он подразумева, тј
Наручилац би морао да прихвати еквивалент квалитета, чак и кака то није наглашено.
На страни број 4 конкурсне документације у табели ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ПРОДУКЦИЈА под редним бројем 2.,3.,4.и 5 додаје се реч „или одговарајући“.
Питање број 2
У поглављу III на страни 4. КД у табели ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ АНГАЖМАНА СТРУЧНИХ ЛИЦА:
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ под редним бројевима 1. До 11. Тражене су услуге обезбеђивања
ангажмана стручних лица. Пошто нигде није специфирано које су то квалификације које
тражено стручно лице мора да поседује молимо Вас за појашњење по овом питању, тј.
које тачно квалификације је потребно да поседује стручно лице за наведене позиције?
Одговор:
У питању су функционери са функционерским лиценцама САКСА а у складу са правилником
САКСА.
Питање број 3
У поглављу III на страни 4. КД у табели УСЛУГЕ МАРКЕТИНГА: УСЛУГЕ СНИМАЊА И
ФОТОГРАФИСАЊА под ставком 4. Тражено је „Израда кратког најавног видео спота за
гостовање и за друштвене мреже“. Колико секунди је потребно да буде дуг тражени
најавни видео спот?
Одговор:
Не краће од 20 секунди.

Питање број 4
У поглављу III на страни 5. КД у табели ПР ЗА ТРКЕ: УСЛУГЕ ВОДИТЕЉА И НОВИНАРА под
редним бројем 5. тражено је „Израда и поставка банера у околним местима Новог Бечеја,
као и у самом Новом Бечеју – минимално“. Да ли можете објаснити детаљније какви
банери су потребни (димензије и дизајн), на којим тачно локацијама је потребно да буду
постављени и у којој количини (један банер по локацији или другачије)?
Одговор:
Банери треба да буду дименѕија минимално 0,8*4 метра, меш платно, штампа у боји.
Локацију и дизајн ће Наручилац накнадно одредити, када се буде одредила тачна траса трке.
Наручилац ће продужити рок за подношење понуда за 1 дан.
Наручилац ће конкурсну документацију да изменом, објавити заједно са овим
појашњењем на сајту и на Порталу ЈН.
У Новом Бечеју
Дана 23.03.2020.

Комисија

