Основна Школа „Мирослав Антић“ Футог
Раде Кончара 2, 21410 Футог
Број: 602
Датум: 07.11.2016.

.
Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште
(maila) дана 04.11.2016. у 13.47 часова за јавну набавку у отвореном поступку –
унапређење енергетске ефикасности објекта у 2016 години „ Пројекат електроенергетских
инсталација осветљења у школи“ ЈНОП – 7 /2016

Дана 04.11.2016. у 13.47 часова.потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште
питања - везана за јавну набавку у отвореном поступку – унапређење енергетске
ефикасности објекта у 2016 години „ Пројекат електроенергетских инсталација осветљења у
школи“ ЈНОП – 7 /2016

ПИТАЊE

1.

На страни 5 од 36 сте тражили да се уз понуду достави следеће:

Б) писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за авансно плаћање у висини
38% понуђене цене са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење
посла
Као и
Напомена: За обавезујућа писма о намери банке за издавање банкарске
гаранције неопходно је да пословна банка јасно дефинише да издаје «
ОБАВЕЗУЈУЋЕ « писмо о намери банке да изда банкарску гаранцију као и да ће исту
издати независно од околности које касније наступе код понуђача»

Како сте конкурсном документацијом предвидели и да се доставља изјава под пуном
моралном, материјалном и кривичном да ће понуђач доставити тражена финансијска
обезбеђења, као и да имате механизам за расид уговора уколико изабрани понуђач не
достави у року тражена финансијска обезбеђења, сматрамо да је тражени услов
непотребан. Да ли можете да измените конкурсну документацију у складу са нашом
примедбом?

2.

На страни 5 од 36 сте тражили да се уз понуду достави следеће:

Да понуђач треба да достави потврду произвођача за уградњу и сервисирање понуђених
топлотних пумпи

Да ли је услов добро дефинисан у складу са предметом јавне набавке?

3. Да ли је потребно да се достави спецификацијa производа(модел и произвођач) којег
понуђач нуди у својој понуди, како би наручилац могао знати којег произвођача и који
модел уређаја је понуђач понудио?

4. Aко нудимо производе који су наведени у обрасцу структуре цена, да ли је неопходно
да уз понуду доставимо техничку документацију која доказује да понуђени уређаји
задовољавају минималне техничке карактеристике наведене у конкурсној документацији?

5. С обзиром да сте тражили да се уз понуду достави динамички план, да ли је он
неопходан, јер сте у додатним условима за кадровски капацитет тражили два лица?

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.
124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена
питања:
1. Нручилац ће извршити измену конкурсне документације и уместо обавезујућег
писма о намери банке за издавање банкарске гаранције за авансно плаћање
предвидети Изјаву.
2. Нручилац ће извршити измену конкурсне документације и избрисати тражени
услов.
3. Потребно је да понуђачи доставе произвођача и модел који нуде у својој понуди.
4. Aко понуђач нуди производе који су наведени у обрасцу структуре цена, није
неопходно да уз понуду достави техничку документацију која доказује да понуђени
уређаји задовољавају минималне техничке карактеристике наведене у конкурсној
документацији.
5. Наручилац остаје при захтеву да се достави динамички план. Није захтевао да се
кроз исти приказу и радници анфажовани у оквиру кадровског капацитета.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП – 7 /2016

