ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број:05/13
Датум:25.09.2017. године
Појашњење Конкурсне документације бр.05/8 од 20.09.2017, ЈН OP 05/2017
Поводом, електронским путем упућеног захтева за додатним информацијама или
појашњењем Конкурсне документације за ЈН ОП 05/2017 бр.05/8 од 20.09.2017. године, код
Наручиоца заведеног под бр.05/12 од 25.09.2017. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављујемо
следеће појашњење:
Питање:
1.
Поштовани, на страни 151/156 конкурсне документације у оквиру 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ,
САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА тражи се:
Г) обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року, у износу 5 % од понуђене цене без пдв,
док је на страни 152/156 наведено да:
4. Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави
средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал
банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност
којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и
исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао
својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала, за кров минимум пет година, а за
остале радове минимум две године у складу са понудом.
као и на страни 142/156 у оквиру модела уговора:
Члан 9.
Извођач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави
средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал
банкарске гаранције на износ од 10% изведене вредности без пореза на додату вредност
којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и
исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао
својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала, за кров минимум пет година, а за
остале радове минимум две године у складу са понудом.
Молимо Вас да ускладите захтеве у конкурсној документацији, како би могла да се припреми
исправна понуда.
Појашњење:
На страни 151/156, ставка Г) гласи:
Г) обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року, у износу 10 % од понуђене цене без пдв .
Достављени одговори и појашњења саставни су део Конкурсне документације бр.05/8 од
20.09.2017. ЈН ОП 05/2017.
Комисија за ЈН ОП 05/2017
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