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:

2456/1

Датум:
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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 – Опремање спортске хале у Рибници
за такмичење ЈН 1.1.1 по позиву за подношење понуда објављеном на
Порталу јавних набавки од 16.05.2014. године:
Дана 09.06.2014. године заведен у Дирекцији под бројем 2456 достављено је
питање заинтересованог понуђача:
Питање 1
Појашњење конкурсне документације за јавну набавку ЈН 1.1.1:
“Овим путем вас молимо, а све у складу са Законом о јавним набавкама, за
појашњење конкурсне документације:
-Да ли је неопходно да понуђач поседује ISO 9001 за опремање спортских
објеката? Наиме, како је то одређени доказ квалитета самог понуђача, а
узимајући у обзир да се ради о опреми за такмичења највишег ранга,
сматрамо да би било неопходно да и понуђач ипак поседује неки доказ
квалитета да може да испоручи такву опрему. То је по нашим важећим
законима ISO сертификат”
Одговор 1
Конкурсном документацијом није тражено да понуђач поседује ISO
сертификат за опремање спортских објеката, тако да то није обавезујући
услов.
Питање 2
“Да ли нам можете рећи процењену вредност по партијама? Наиме, поучени
искуством да су тендери падали и трајали по годину дана управо из разлога
што се није знала процењена вредност и што су понуђачи премашивали
процењену вредност, сматрамо да је свима у интересу да се процењена
вредност зна”
Одговор 2
Процењена вредност по партијама без урачунатог ПДВ-а је следећа:
А. Партија 1 – Опрема борилишта 16.480.000,00 динара
Б. Партија 2 – Пратећа опрема борилишта 2.100.000,00 динара
Ц. Партија 3 – Медицинска опрема 680.000,00 динара
Д. Партија 4 – Опрема за одржавање 940.000,00 динара
Е. Партија 5 – Канцеларијска опрема 4.800.000,00 динара

