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           У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дајемо додатне информације и
појашњења у  вези са  припремањем понуде за јавну набавку мале вредности
–  Радови на проширењу гробља Барутана, ЈН 1.3.18 по позиву за подношење
понуда објављеном на Порталу јавних набавки 04.07.2015.године.

 

          Дана  05.07.2017. године, заведена у  Јавном  предузећу за уређивање
грађевинског земљишта "Краљево" под бројем  2556, достављена су питања
заинтересованог понуђача везана за  јавну набавку мале вредности - Радови
на проширењу гробља Барутана, ЈН 1.3.18

 

           Питање 1:

           У позиву за подношење понуда за јавну набавку радова -   Радови на
проширењу  гробља  Барутана,  навели  сте  под  позицијом  8:  “Рок   за
подношење понуда је 19 (деветнест) дана од дана објављивања  позива за
подношење. Понуде треба доставити на адресу Наручиоца 3  до 12,00 часова
последњег  дана  рока  за  достављање  понуда  -  односно  12.07.2017.
године. " С обзиром да је јавни позив објављен 04.07.2017. године, уколико се
примени рок  од  19  дана,  датум  предаје  понуде  треба  да  буде  23.07.2017.
године  (нерадан  дан),  односно  24.07.2017.  године.  Молим  вас  да  нам
одговорите који је тачан датум предаје конкурсне документације?

           Одговор 1:

            Тачан датум предаје конкурсне документације је 14.07.2017. године.

 

           Питање 2:

          На страни број 15 Конкурсне документације навели сте:

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220



Цена по литру (без ПДВ-а)

Припадајући ПДВ

Цена по литру  (са ПДВ-ом)

___________________

___________________

____________________

     Молимо вас да измените ову страну конкурсне документације, с обзиром да
се ради о радовима.       

 Одговор:

        Табела након измене:

Цена без ПДВ-а

Припадајући ПДВ

Цена са ПДВ-ом

___________________

___________________

____________________

          

           Питање 3 :

            На страни бр. 32 Конкурсне документације у Предмеру и предрачуну
радова II Земљани радови су  комплетно попуњени. Молимо вас да појасните
да ли се ови радови изводе или је грешком остао попуњен предмер_ Уколико
се  изводе  и  ови  радови  молимо  вас  да  измените  и  ову страну  конкурсне
документације. 

        

            Одговор 3:

                  У одељку 15. Предмер и предрачун радова ( страна 32/33) из дела II 
Земљани радови бришу се унети износи цена.

    

            С поштовањем,

                                                                                        КОМИСИЈА


