ОШ’’Иво Андрић’’Будисавa
Школска бр.3
Број: 22- 97/2
Дана: 18.04.2016.
Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште
(maila) дана 15.04.2016. у 12.10 часова и 18.04..2016 у 13.19 часова за јавну набавку
велике вредности у отвореном поступку – инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (грејање , прозори , фасада, унутрашња столарија и поправка дела
зида) ЈНОП – 3 /2016
Дана 15.04.2016 у 12.10 часова и дана 18.04.2016 у 13.19 часова .потенцијални понуђач је
упутио путем електронске поште питања - везана за јавну набавку везана за јавну набавку
у отвореном поступку – инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења
објекта (грејање , прозори , фасада, унутрашња столарија и поправка дела зида) ЈНОП – 3
/2016
ПИТАЊА ОД 15.04.2016. у 12.10часова
1. На страни 27. конкурсне документације, под тачком 4. сте навели да се за доказ
финансијског капацитета достави биланс стања и биланс успеха за 2013, 2014 и 2015.
годину издату од Агенције за привредне регистре.


Како још увек Агенција за привредне регистре није још увек издала биланс стања и
биланс успеха за 2015. годину, молимо Вас да нам потврдите да ће наша понуда
бити исправна уколико Вам доставимо Бонитет и биланс стања и биланс успеха за
2012, 2013, 2014. годину

2. На страни 6. конкурсне документације тражите да се достави оргинал писмо о намерама
банке да ће издати банкарску гаранцију за авансно плаћање у висини од 50% понуђене
цене са роком важења најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.


Молимо Вас да нам потврдите да ће понуда бити исправна уколико вам уместо
Писма о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за авансно плаћање у
висини од 50% понуђене цене са роком важења најмање 30 дана дужи од истека
рока за извршење посла, уколико Вам доставимо уз понуду:
Изјаву на нашем меморандуму под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, уколико потпишемо уговор за јавну набавку радова: Инвестиционо
одржавање на побољшању услова коришћења објекта (атмосферска канализација,
реконструкција спортских терена, бетонирање колског улаза у школу, израда
надстрешнице котларнице, санација старог објекта од влаге и топлотне пумпе),
да ћемо у року од 15 дана по закључењу уговора достави банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања у висини 50% уговорене вредности радова са ПДВ-ом
са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла.

3. На страни 15. конкурсне документације, под тачком 8. навели сте: „Помоћни материјал
за монтажу цеви, лукови, редукције, Т комади, 50% од предходне ставке“ а у количинама
сте написали 0,3.


Молимо Вас да нам појасните шта сте мислили под тим?

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:
У складу са постављеним питањима наручилац је дана 15.04.2016. извршио измене
конкурсне документације .
ПИТАЊА ОД 18.04.2016. у 13.19 часова
1. Као је вршена измена конкурсне документације молимо Вас да нам потврдите да ће
понуда бити исправна уколико Вам доставимо потврде од референтних наручиоца,
потврду о обиласку локације и остале обрасце обухваћене конкурсном
документацијом, на старим обрасцима из првобитне конкурсне документације
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. Наручилац ће прихватити потврде од референтних наручиоца, потврду о обиласку
локације и све остале обрасце обухваћене конкурсном документацијом осим оних
који су мењани приликом измене конкурсне документације , на старим обрасцима
из првобитне конкурсне документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП – 3 /2016

