ЈП Дирекција за планирање и изградњу
“Краљево” из Краљева
36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, мат. бр. 17001841, ПИБ 101258220, т. р. 840-538641-31
Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net

Наш број:

2242/1

Датум:

28.05.2014.

Обрадио/ла:

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС“ бр. 124/2012), дајемо додатне информације и појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку – Извођење радова на изградњи
приступне саобраћајнице мосту на Ибру из правца Скопљанске улице у
Краљеву ЈН 1.3.1/2014 по позиву за подношење понуда објављеном на
Порталу јавних набавки од 07.05.2014. године:
Дана 27.05.2014. године заведен у Дирекцији под бројем 2242 достављена су
питања заинтересованог понуђача:
Питање:
1. Условима конкурсне документације је предвиђен аванс у висини 30%
уговорене вредности. На страни 6/77 у одељку 3.14 стоји да треба обезбедити
изјаве банке за повраћај аванса, а у обрасцу изјаве банке у вези банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања (одељак 6) стоји да ће банка након
доделе уговора понуђачу издати ..”неопозиву, безусловну и плативу на први
позив банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини 5%...” Да ли се
ради о грешки у тексту или се ради о обезбеђивању писма за банкарску
гаранцију за добро извршење посла?
Одговор:
1. Исправка конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на
изградњи приступне саобраћајнице мосту на Ибру из правца Скопљанске
улице у Краљеву, ЈН број 1.3.1/2014 објављена на Порталу јавних набавки
дана 07.05.2014. године у следећем тексту:
У одељку 6. конкурсне документације Образац изјаве банке у вези
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, на страни 17/17, у
тексту Изјаве, у петом реду уместо речи „добро извршење посла у висини од
5%“ треба да стоји „повраћај авансног плаћања у висини од 30%“.
У одељку 7. конкурсне документације Образац изјаве банке у вези
банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, на страни
18/77, у тексту Изјаве, у петом реду уместо речи „добро извршење посла“
треба да стоји „ отклањање грешака у гарантном року“.
С поштовањем,
КОМИСИЈА

