РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
Број: 404-03-1/19-VII
Дана: 22.02.2019. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево
ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА
Потенцијални понуђач као заинтересовано лице је дана 20.02.2019. године електронском
поштом поставио питање у вези начина плаћања и траженог инструмента финансијског
обезбеђења Конкурсном документацијом покренутог отвореног поступка јавне набавке ЈН број
404-03/19-VII набавка радова на реконструкцији дела објекта „Здравства 2“ и реконструкција
базена са минералном водом Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања у
Краљеву, за потребе Града Краљева као наручиоца, у оквиру реализације Државног програма
обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној савојини у областима образовања, здравства и
социјалне заштите који је утврдила Влада РС, објављене на Порталу ЈН дана 13.02.2019. године
са роком за подношење понуда закључно до 15.03.2019. године.
Потенцијални понуђач пита да ли понуђач може одустати од аванса као начина плаћања
предвиђеног Конкурсном документацијом у Поглављу 8. „аванс у висини од 30% а остатак по
привременим и окончаној ситуацији“, тј. да буде понуђено плаћање комплетног износа кроз
привремене и окончану ситуацију у прописаном року од 45 дана од дана предаје ситуације, а
самим тим да се не доставља тражено писмо о намерама банке за повраћај аванса у склопу
средстава финансијског обезбеђења?
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА
Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама,
разматрала постављено питање потенцијалног понуђача - заинтересованог лица у отвореном
поступку јавне набавке ЈН број 404-03/19-VII набавка радова на реконструкцији дела објекта
„Здравства 2“ и реконструкција базена са минералном водом Специјалне болнице за
рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања у Краљеву, за потребе Града Краљева као наручиоца,
објављене на Порталу ЈН дана 13.02.2019. године и роком за подношење понуда од 30 дана
закључно до 15.03.2019. године. Комисија за јавну набавку најпре обавештава заинтересована
лица да се ради о реализацији пројекта који одобрава и у потпуности финансира Канцеларија за
управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, сагласно Државном програму обнове и
унапређења објеката јавне намене у јавној савојини у областима образовања, здравства и
социјалне заштите Владе РС и закљученом уговору са Градом Краљевом као наручиоцем, који на
основу датих овлашћења и сагласности Канцеларије спроводи сам поступак јавне набавке.
Комисија за јавну набавку обавештава заинтересована лица као потенцијалне понуђаче да се
прописани начин плаћања и потребна тражена средства финансијског обезбеђења Конкурсном
документацијом јавне набавке ЈН број 404-03/19-VII не могу мењати и да је авансно плаћање у
висини од 30% понуђене цене обавезно, да се од њега не може одустати и да је за њега понуђач
обавезан да обезбеди тражено писмо о намерама банке за повраћај аванса на начин како се тражи
у Конкурсној документацији. Понуда понуђача који понуди другачији начин плаћања од оног
који се тражи Конкурсном документацијом биће оцењена као неприхватљива.
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