Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 1.25/16 МН

Додатне информације 2.
односно појашњење Конкурсне документације
Потенцијални понуђач у јавној набавци број 1.25/16 МН – „Вентили за потребе
цевовода сирове воде: Лептирасти прирубнички затварачи (вентили) са механичким
погоном ДН 1200 НП 10 и ДН 800 НП 16“, дана 11.01.2017. године, путем e-maila
(дoпис заведен под бројем 59 дана 13.01.2017. године) затражио је појашњење
Конкурсне документације и поставио питање у вези са Обрасцем 6. – „Модел
меничног овлашћења за озбиљност понуде“.
Овај потенцијални понуђач је истакао да у обрасцу није наведено да ли се
уписује 10% вредности понуде са или без ПДВ-а.
Комисија је утврдила да је заиста пропустила у обрасцу да назначи ту
чињеницу, али како је у поглављу 6, одељак 6.16. „Подаци о врсти, садржини, начину
подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача“ на страни
12. Конкурсне документације, детаљно описано достављање финансијских
средстава обезбеђења, сматрамо да је ту већ довољно јасно назначено:
„6.16. „Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача“
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%
од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана
отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. „
Дакле, у Образац 6 потребно је унети износ који представља 10%
вредности понуде без ПДВ-а.
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