Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку мале вредностиБрој: 2143/2
17.04.2018. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ:

3. појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ
1.2.28/2018

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН МВ
1.2.28/2018, УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ“, ОРН 79212300 - услуге обавезне ревизије, доставило је
наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 16.04.2018. године у 12.52 часова, којим тражи
одговор на следећа питања:
У поступку јавне набавке „Услуге ревизије“ број: ЈН МВ 1.2.28/2018, молим вас да нам, као
заинтересованом понуђачу, одговорите на следећа питања:
ПИТАЊЕ 1:
Конкурсном документацијом прописано је да је понуђач, чија понуда буде изабрана као
најповољнија, дужан да достави менице као средство финансијског обезбеђења за
поврат аванса и за добро извршење уговора. Из текста „Меница за озбиљност понуде
траје 90 дана од дана отварања понуде“ закључујемо да је понуђач дужан да достави и
меницу за озбиљност понуде. Конкурсна документација садржи и менично овлашћење за
озбиљност понуде, без датих инструкција на који износ менично овлашћење треба да
буде попуњено. Да ли је понуђач дужан да достави финансијско обезбеђење за
озбиљност понуде, ако јесте на који износ менично овлашћење мора бити попуњено?
ОДГОВОР 1 :
Да, понуђач је дужан да достави меницу за озбиљност понуде.
1) једну бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица
са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем
меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона
депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке
регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство обезбеђења за
озбиљност понуде у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. Меница за озбиљност
понуде траје 90 дана од дана отварања понуда.
Недвосмислено је наведено у обрасцу бр. 1.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо
са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о
испуњености обавезних и додатних услова:
У делу прилога бр. 7.
Средства финансијског обезбеђења:
-меница за озбиљност понуде
ПРИЛОГ БР. 7

-изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења
за добро извршење посла
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ПИТАЊЕ 2:
Образац бр 9. „Списак највазнијих купаца односно наруцилаца код којих је обављена
услуга израде пројектно техничке докуменатције у својству одговорног пројектанта“. У
табели у колони бој 4 пише врста објекта. Молим Вас за појашњење.
ОДГОВОР 2 :
Уочена техничка грешка је већ исправљена и унета у 1. Измењену конкурсну
документацију, која је уредно постављена на Портал ЈН и сајт нас као Наручиоца.
ПИТАЊЕ 3:
Образац Потврде о реализацији закључених уговора, означен бројем 10 у Конкурсној
документацији садржи, за нас неразумљив текст да пројектант потврђује да је понуђач
„обавио услуге на изради пројектно техничке документације у својству одговорног
пројектанта за ......“, с обзирон на чињеницу да се потврдом доказује испуњеност
пословног капацитета, а то су услуге ревизије финансијских извештаја завршних рачуна.
Молимо вас за појашњење.
ОДГОВОР 3 :
Уочена техничка грешка је већ исправљена и унета у 1. Измењену конкурсну
документацију, која је уредно постављена на Портал ЈН и сајт нас као Наручиоца.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
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