ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ ПАЗАРУ

DRŽAVNI UNIVERZITET
U NOVOM PAZARU

Број: 595/14
Датум: 31.01.2014. године

Предмет: Додатна објашњења у поступку јавнe набавке број ЈНОП-01/14
Од потенцијалних понуђача, који су преузели конкурсну документацију јавне набавке број ЈНОП01/14 добили смо захтев за допунска објашњења о одговоре на следећа питања:
Питање 1:
Да ли је понуђач у обавези да достави уз понуду, писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за добро извршење посла у висини уговорене цене са роком важења 45 дана дужим од
уговореног рока за завршетак радова, како је наведено у упутству понуђачима како да доставе
понуду или у висини од 5% од укупне вредности уговора са роком важења 30 дана од дана истека
рока за коначно извршење посла, како је наведено у моделу уговора ?
Питање 2:
Да ли је понуђач у обавези да достави уз понуду, писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за отклањање грешака у гарантном року у висини 10% уговорене цене са роком важења
10 дана дужим од гарантног рока за исправан рад, како је наведено у упутству понуђачима како да
доставе понуду или у висини од 5% од укупне вредности уговора са роком важења 30 дана дужим од
гарантног рока за квалитет изведених радова како је наведено у моделу уговора ?
Питање 3:
Да ли запослени са дипломом руковаоц грађевинским машинама који је у фонд ПИО пријављен као
краниста, задовољава критеријуме из конкурсне документације за машинисту.
Питање 4:
На које износе и како треба доставити писмо о намерама за добро извршење посла уз понуду?
Питање 5:
На које износе и како треба доставити писмо о намерама за гарантни период уз понуду?
Одговор на питање 1.,2.,3. и 4.:
Примедба је умесна, па је стога извршено усаглашавање тачке 10. Средства финансијског
обезбеђења из поглавља VI.- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ са
чланом 23., 24. и 25. Модела уговора.
Одговор на питање 5. :
Руковалац грађевинских машина у потпуности задовољава критеријуме за машинисту.
У прилогу Вам се достављају усаглашене странице 28/65 и 54/65 .
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