ЈП Дирекција за планирање и изградњу
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Наш број:

4431/1

Датум:

22.09.2014.

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 – Изградња и
реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони
надлежности ЈКП “Водовода” број ЈН 1.3.27 по позиву за подношење
понуда објављеном на Порталу јавних набавки 12.09.2014.године:
Дана 18.09.2014. године заведен у Дирекцији под бројем 4431 достављено
је питање заинтересованог понуђача:
Питања:
1. У упутству понуђача како да сачине понуду није прецизирано да
понуђач може поднети понуду за неку од партија и за све партије?
2 . С обзиром да је Ј.Н. по партијама процењену вредност треба дати
за сваку партију посебно.
3. Да ли образац структуре понуђене цене треба дати посебно за сваку
партију за коју се подноси понуда или ако се понуда подноси за више или
све партије да ли се попуњава један образац за те партије?
4. Да ли се средства финансијског обезбеђења подносе посебно за
сваку партију или ако се понуда подноси за више или све партије да се
поднесе једна средства финансијског обезбеђења за те партије (збирно на
понуђене цене)?
Одговори:
1. У упутству понуђача се наводи да понуда мора бити у целини
припремљена у складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник
РС број 124/2014), подзаконским актима, позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.
У тачки 3.2. став 6. конкурсне документације се наводи да на полеђини
коверте треба навести назив и адресу понуђача и назив партије за коју се
подноси понуда.

2. На основу члана 68. став 1.и 2. ЗЈН Наручилац је одредио процењену
вредност сваке партије, а процењену вредност јавне набавке обликоване
по партијама укључује процењену вредност свих партија за период за који
се закључује уговор.
На основу члана 61. став 2. ЗЈН Наручилац није дужан да објави
процењену вредност јавне набавке уопште, а тако ни за партије.
3. Образац структуре понуђене цене трбе дати посебно за сваку партију за
коју се подноси понуда.
4. Средства финансијског обезбеђења се подносе збирно уколико се
подносе понуде више или све партије.

С поштовањем,
КОМИСИЈА

