Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље – ЈН број 2.1/18 МН

1. ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Потенцијални понуђач у јавној набавци број 2.1/18 МН „Одржавање и
сервисирање система даљинског надзора и управљања“, дана 14.02.2018. године
доставио је допис заведен код Наручиоца под бројем 301, којим је истакао Захтев за
додатним информацијама и захтев за отклањање недостатака и неправилности у
конкурсној документацији:
„Имајући у виду тачку 6.11. конкурсне документације - „Валута и начин на који
мора да буде наведена и изражена цена у понуди“ у којој се између осталог каже: “
Укупна вредност извршених услуга утврдиће се на основу стварно извршених услуга у
складу са потребама Наручиоца, тако да укупна вредност извршених услуга на
годишњем нивоу не прелази процењену вредност јавне набавке без ПДВ-а (1.000.000
динара).“ као и модел уговора, члан 2, став 1: „да процењена вредност предметне јавне
набавке (без ПДВ-а) у износу од 1.000.000,00 динара, представлја укупну максималну
вредност овог уговора“ молимо вас да исправите образац модела меничног овлашћења
за озбиљност понуде (образац 10) тако да уместо: „да предату меницу може попунити
до износа од 10% укупне вредности понуде“ стоји: „да предату меницу може попунити
до износа од 10% процењене вредности јавне набавке“ из разлога што не постоји
вредност понуде, већ понуђач доставља јединичне цене – ценовник, а збир јединичних
цена се користи само као критеријум за оцењивање понуда.“
Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), и наведеним Захтевом за додатним
информацијама, појашњењем и захтевом за отклањање недостатака и неправилности у
Конкурсној документацији, Комисија је размотрила примедбу и утврдила да је
потенцијални понуђач у праву и да постоји грешка у Конкурсној документацији. Комисија је
одлучила да ову примедбу прихвати и измени Конкурсну документацију тако што ће се:
- у одељку „6.13. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача“ у делу који описује „Средство финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде“ део „од укупне вредности понуде без ПДВ-а“
заменити са „укупне вредности уговора без ПДВ-а (односно 100.000 динара)“.
- У Обрасцу „10. ОБРАЗАЦ - МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ
ПОНУДЕ“ исто извршити измена текста тако што ће се део „10 % укупне вредности
понуде“ заменити са „10% укупне вредности уговора без ПДВ-а (односно 100.000
динара)“.
Како ће се измена Конкурсне документације извршити у року који је краћи од 8 дана од
датума предвиђеног за отварање понуда, рок за подношење се помера за 23. фебруар
2018. године до 12.00 часова што ће бити унето у Конкурсну документацију заједно са
осталим изменама.
Комисија за јавну набавку број 2.1/18 МН:
1. Ана Радовић, Службеник за јавне набавке
2. Владимир Петровић, дипл.ел.инж.

