РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Број: 404-40/20-VII
Дана: 08.09.2020. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево
ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА
Потенцијални понуђачи – заинтересована лиц поставили су дана 04.09.2020. године и 07.09.2020.
године питањe везано за ЈН број 404-40/20-VII у отвореном поступку јавне набавке радова на
реализацији пројекта ,,Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа
Краљево“, објављене на Порталу ЈН дана 13.08.2020. године, постављеним питањем у погледу додтних
информација, појашњења конкурсне документације постављањем следећих питања:
1.
,,Да ли се као доказ за испуњење додатног услова наведеној у конкурсној документацији на страни
20, који се односи на неопходни финансијски капацитет-може доставити и изјава (потписана и
оверена) у којој понуђач наводи интернет страницу на којој су подаци јавно доступни?
2.
,,У оквиру Предмера радова-изолатерски радови 3.1 Набавка материјала и израда термоизолације
полагањем преко кровне плоче у објекту. Термоизолацију од компактних негоривих плоча камене
вуне, постојане густине дебљине 20 цм. Наше питање гласи: Молимо вас да јасно дефинишете
густину плоча тј. запреминску масу да ли је у питању 30 кг/м3, 50 кг/м3 или 110 кг/м3 вуна како сте
то навели у оквиру позиције 3.3?“
3.
''С обзиром да у конкурсној документацији у делу који се односи на Средства финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде није јасно наведено да ли су писма о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року
обавезујућег или не обавезујућег карактера, већ само пише оригинал писма о намера банке, ми као
понуђач нисмо могли знати каква су писма о намерама у питању, па смо Наручиоцу поставили
питање и добили одговор да су писма ОБАВЕЗУЈУЋЕГ карактера. Како је наруциоц навео
ОРИГИНАЛ ПИСМА , то ништа не говори која су писма у питању, јер оригинал су и обавезујућа и
необавезујућа, реч ОРИГИНАЛ не говори о карактеру писма, већ да ли је нешто оригинал или
фотокопија. Наручиоц је дао одговор на порталу јавних набавки и није продужио рок за
достављање понуда, а банка није у могућности да изда писма која су обавезујућег карактера у року
од пет дана. Да бисмо понуду доставили у наведеном року наручиоца за подношење понуда,
најљубазије Вас молимо да продужите рок за достављање понуда као би Банка имала довољно
времена да нам изда тражена писма''.
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА
Постављена питања потенцијалних понуђача-заинтересованих лица у погледу појашњења
конкурсне документације у поступку јавне набавке ЈН број 404-40/20-VII Комисија за јавну набавку
појашњава на следећи начин:
1. У погледу првог питања Комисија појашњава да се све званично доступне информације које се
налазе на интернет страници или сајту конкретне институције која располаже таквим
информацијама сматрају валидним и исправним уколико садрже податке тражене конкурсном
документацијом и уколико понуђач наведе итернет страницу где се они могу јасно видети, што
јасно предвиђа и Закон о јавним набавкама у својим одредбама.

2. У погледу другог питања за термоизолацију таванског простора (позиција 3.1 у оквиру
изолатерских радова) предвидети густину камене вуне од 50кг/м3.
3. На ово питање је одговорено дана 04.09.2020. године
Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за
подношење понуда НЕ ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да је крајњи рок за подношење понуда у овој
јавној набавци 15.09.2020. године до 1030 часова. Отварање понуда је истог дана 15.09.2020. године у
1130 часова
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

