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БРОЈ:404-205/2016

ДАТУМ: 17.11.2016. године

ПРЕДМЕТ:одговор на додатне информације или појашњења

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 16.11.2016.године,
у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку услугe фиксне телефоније ( ЈН ОП 43/2016), у
оквиру кога је поставило следећа питања:
1.На колико децимала се заокружују пондери?
2.На колико децимала Понуђачи заокружују цене у својим понудама?
3.Која цена представља најнижу цену у формули за критеријуме 1-5?
4.Да ли се може понудити цена од 0,00 дин за критеријуме 1-5?
5.У оквиру меничног овлашћења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке
датом на страни 41/63 конкурсне документације наводи се да је вредност менице 10%
вредности понуде коју је Понуђач поднео, док се на странама 56 и 57 наводи да је
вредност менице за испуњење обавезе у поступку јавне набавке 333.300,00 динара без
пдв. Молимо вас за појашњење на који износ понуђачи треба да припреме меницу,б
такође молимо вас за усклађивање захтева у оквиру Конкурсне документације.
5.У члану 1.Модела уговора на страни 44 конкурсне документације наведено је „
понудом добављача број ____ од ____2014.године“. С обзиром да је текућа
2016.година да ли је у питању техничка грешка?
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:
1.Пондери се заокружују на 2 (две) децимале.
2.Цене у понуди се заокружују на 2 (две) децимале.
3.Најнижу понуђену цену у формули за критеријуме 1 – 5 представља најнижа
јединична цена услуге без пдв од свих понуда( услуге под редним бројем 1., 2. 3., 4. и
5.) Табеле понуде.Наручилац је дана 17.11.2016.године извршио Измене Конкурсне
документације и сачинио нови образац ТАБЕЛА ПОНУДЕ. Измене су објављене на
Порталу јавних набавки интернет страници Наручиоца 17.11. 2016.године.
4.Не може се понудити цена од 0,00 динара.
5.Наручилац
је
дана
17.11.2016.године
извршио
Измене
Конкурсне
документације и сачинио нове обрасце меничних овлашћења. Измене су објављене на
Порталу јавних набавки интернет страници Наручиоца 17.11. 2016.године.
6.У питању је техничка грешка.Понуђач може уместо броја 4 уписати број 6.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs ,у року од 3 дана од дана
пријема захтева.
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