ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
32300 Горњи Милановац,ул. Таковска бр. 2
Телефон: 032/515-0047 (Канцеларија за јавне набавке)
e-mail: jn@gornjimilanovac.rs

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 12/2018

Радови на асфалтирању некатегорисаних путева на територији општине Горњи
Милановац

Питање:
1. Да ли се понуде за сваку од 11 партија посебно припремају и достављају и да ли
се и уз сваку од њих доставља документација као да су засебне понуде?
Одговор:
-

Понуђач може да поднесе понуду за једну партију, више партија или све партије.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да попуни обрасце из конкурсне документације и модел уговора
за сваку партије посебно.
Докази из чл. 75. и члана 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити
достављени у једном примерку за све партије.

-Понуђач доставља средства обезбеђења за сваку партију посебно, у случају да понуђач поднесе
понуду за више партија или све партије.

Питање:
2. Да ли се у моделу уговора о извођењу радова (образац 7 страна 102)
попуњавају само подаци о називу и седишту понуђача или је потребно
уписивати и цену и остале елементе?
Одговор:
У моделу уговора потребно је уписати и понуђену цену и остале податке, а уговор ће се
закључити на цену утврђену након поступка шпреговарања.

Питање:
1. Да ли моћемо и у које време дана 19.7.2018.г. упутити овлашћеног претставника
понуђача „СРБИЈАПУТ“ АД на обилазак свих 11 локација у вези са ЈН бр.
12/2018 наручиоца Општинска управа Општина Горњи Милановац?

Одговор:
Понуђач може на лицу места извршити увид у место извођења радова и то од дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, на свој захтев
и уз присуство овлашћеног лица Наручиоца. Понуђач у циљу свог остваривања права
на остваривање увида подноси писмени захтев путем мејла: jn@gornjimilanovac.rs

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

