ОПШТИНСКА УПРАВА
Општина Горњи Милановац
ул.Таковска бр.2
32300 Горњи Милановац

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: извођење радова на изградњи Изградња отвореног базена на
Руднику-прва фаза

1.ПИТАЊЕ:
Molimo da nam na osnovu čl. 63 ZJN, a u vezi pripreme prihvatljive ponude za javnu
nabavku radova broj 15/20 - Izvođenje radova na izgradnji otvorenog bazena na Rudnikuprva faza.detaljno, precizno i nedvosmisleno pojasnite, odnosno odgovorite na sledeće:
U predmeru i predračunu radova - limarski radovi, pozicija - 1: Izrada horizontalnih oluka
od pocinkovanog lima d=0,55 mm, Ø 12 cm.




koja je razvijena širina oluka (dužina/širina)?
da li je u pitanju četvrtasti ili okrugli?
da li je ležeći ili sa kukama?

1.ОДГОВОР ПРОЈЕКТАНТА:
Олуци ће бити висећи, кружног пресека Ø 12 cm, хоризонтални олук је укупне дужине
40м, вертикални укупне дужине 18м, распоред према приказу на основи кровних
равни, 6 казанчића. `У прилогу је dwg.

2.ПИТАЊЕ:
Зашто се захтева авансно средство обезбеђења са исказаним ПДВ-ом?
Најљубазније вас молимо да поштујете Закон о јавним набавкама и подзаконска акта,
овде превасходно Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 12. Средства
обезбеђења, члан 13, став 2, који прописује: Средство обезбеђења за озбиљност понуде,
односно за извршење уговорне обавезе, наручилац може да тражи у износу не већем од
10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора, осим у случају обезбеђења за
авансно плаћање, те сходно томе молимо измените конкурсну документацију и
одредите нови примерени рок за прибављање средства финансијског обезбеђења, те
рок за достављање понуда за ову јавну набавку.

2.ОДГОВОР
Наручилац је приликом одређивања средстава обезбеђења примењивао Правилник о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова( Сл.гласник бр.86/2015) у којем је стоји
„Средство обезбеђења за озбиљност понуде, односно за извршење уговорне обавезе,
наручилац може да тражи у износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а,
односно уговора, осим у случају обезбеђења за авансно плаћање“, што значи да се
средство обезбеђења за озбиљност понуде, добро извршење посла и гарантни рок
достављају на износ без пдв-а, док се средство обезбеђења за аванс доставља износ са
пдв-ом.
3.ПИТАЊЕ: Да ли је одговарајуће за камион носивости преко 20 тона доставити доказ
о поседовању камиона тегљача са приколицом (кадом) или нисконосећом одговарајуће
тонаже?
3.ОДГОВОР: Да, јесте прихватљиво.
4.ПИТАЊЕ: Да ли је прихватјиво да се за поседовање багера доставе докази за багер
гусеничар који је изузет из обавезе регистрације?
4.ОДГОВОР: Да, јесте прихватљиво.
У прилогу је dwg.

Комисија за јавну набавку

