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У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија образована за спровођење
поступка јавне набавке мале вредности, даје додатне информације и појашњења
у вези припремања понуде за јавну набавку бр.1.3.26 – Завршетак реконструкције
расвете у парку у Матарушкој Бањи
Дана 30.04.2019. године заведено је питање
уређивање грађевинског земљишта “Краљево”
заинтересованог понуђача:

у Јавном предузећу за
под бројем
1732/19

Питање 1.
У напомени обрасца 7. Образац изјаве банке у вези банкарске гаранције за
отклањање грешака у гарантном року (страна 18/40 конкурсне документације)
наведено је:
„У случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан групе
понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање средстава
обезбеђења“. Нејасна је ова напомена наручиоца, јер изјаву банке потписује банка
а не понуђач односно овлашћени члан групе понуђача.”
Одговор – Дошло је до техничке грешке што значи да се ова напомена брише,
тако да тражени образац сада гласи у прилогу:
Питање 2 – У обрасцу предмера и предрачуна радова у рекапитулацији (страна
40/40 конкурсне документације) наведено је „ПДВ (18%)“. Према члану 23. Закона
о порезу на додату вредност стопа ПДВ-а може бити или 20% (општа стопа) или
10% (посебна стопа) у зависности од предмета опорезивања.
Одговор – Образац Предмера и предрачуна радова у делу који се односи на
стопу ПДВ-а је измењен и гласи 20%, тако да тражени образац сада гласи у
прилогу:

Питање 3
“У предмеру радова тражене су светиљке бренд Philips које имају облик
спљоштене полулопте. Ово је један од сличних облика које поменути произвођач
има али није увек у употреби и није увек приступачан за набавку. Како би се
омогућило већа конкуренција и лакше учествовање свих понуђача треба
омогућити да се понуде и светиљке које су сличног облика облику спљоштене
полулопте, као печурка, калота итд. Потребно је изјашњење наручиоца.”
Одговор – Светиљке могу бити еквивалентне траженом бренду и облику.
Овај прилог је саставни део конкурсне документације.
С поштовањем,
КОМИСИЈА

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
за јавну набавку мале вредности радова –
парку у Матарушкој Бањи ,број ЈН 1.3.26

Завршетак реконструкције расвете у

Изјављујемо
(За: Град Краљево)

Да ћемо понуђачу ____________________________________________
уколико у јавној набавци мале вредности
парку у Матарушкој Бањи, број

ЈН 1.3.26,

- Завршетак реконструкције расвете у
њему буде одлуком додељен уговор

издати безусловну и плативу на „први позив“ банкарску гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, и иста
ће трајати 5 дана дуже од дана истека гарантног рока.
Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за
јавну набавку број 1.3.26

Датум,

Потпис
Печат

18/40

6 trošak ED kod uključenja isključenja napona u toku
izvođenja radova
pauš

1.00

7 Izrada potrebne dokumentacije /projekat izvedenog
stanja u 4 primerka, zahtevi/ i predaja u ED-Kraljevo
pauš

1.00

UKUPNO E: Ispitivanja i merenja :

REKAPITULACIJA
A. Demontažni radovi :
B. Građevinski radovi :
C. Elektromontažni radovi :
D. Stubovi i svetiljke :
E. Ispitivanja i merenja
UKUPNO (A+B+C+D+E) :
PDV (20%)
UKUPNO SA PDVom:

40/40

