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:

2347/1

Датум:

05.06.2014.

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 – 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 03.06.2014. године заведен у Дирекцији под бројем 2347 достављено је
питање заинтересованог понуђача:
Питање 1
Да ли се обрасци изјаве о издавањима банкарских гаранција за повраћај
аванса, добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року
издају само на предвиђеним обрасцима из конкурсне документације или могу
бити издати на меморандуму банке са свим постојећим подацима из обрасца
конкурсне документације?
Питање 2.
Да ли је грешка на страни 7 конкурсне документације где стоји да “ понуђачу
није дозвољено да захтева аванс”, пошто је у понуди начин плаћања аванс
30%?
Питање 3.
Да ли ће се преостало плаћање извршити по испоруци и монтажи целокупне
опреме или је могуће парцијално плаћање по ситуацијама како се опрема
испоруци и монтира на објекту?
Питање 4.
Како се за целокупну опрему захтева да поседује одговарајуће стандарде за
највиши ранг такмичења, да ли се то подразумева и за позицију А.5.2. Карате
струњача? Наиме, како би могло да се одржава међународно карате
такмишење струњаче би требало да поседују WKF сертификат, а карате је
врло заступљен спорт и одржавају се често такмичења у Србији, а на тим
струњачама се одржавају и такмишења за теквондо. Тиме и дебљина
струњача није стриктно 2,5 см, већ се она по пропозицијама за карате креће
од 2-2,5 см. Да ли могуће понудити струњачу дебљине између 2-2,5 см? Да ли
она треба да задоваљава WKF сертификат? Да ли је потребно доставити га
уз понуду као што је то случај са боксом рингом?

Одговор 1:
Изјаве банке за добро извршење посла, за отклањање недостатака и
повраћај аванса, банке понуђачима морају дати са датумом, потписом и
печатом на обрасцу банке или обрасцу из конкурсне документације.
Одговор 2:
Дошло је до греске на страни 7 конкурсне документације.
Одговор 3.
Преостало плаћање ће се вршити по привременим ситуацијама након
испоруке и монтаже опреме у објекту.
Одговор 4.
Потребно је да карате струњаче из позиције А.5.2. поседују WKF
сертификат и исти приложити као доказ. Могуће је понудити струњаче
дебљине 2 – 2,5см уз услов да поседују WKF сертификат.
С поштовањем,
КОМИСИЈА

