ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број:11/14
Датум:02.10.2018. године
Појашњење Конкурсне документације бр.11/8 од 21.09.2018, ЈН OP 11/2018
Поводом, електронским путем упућеног захтева за додатним информацијама или
појашњењем Конкурсне документације за ЈН ОП 11/2018 бр.11/8 од 21.09.2018. године, код
Наручиоца заведеног под бр.11/10 од 02.10.2018. године и бр.11/11 од 02.10.2018., 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. На страни 13 од 96 у предмеру грађевинских радова, радови на рушењу и демонтажи,
након позиције 2.10, стоји „Обрачун по м2... количина 15. без описа радова.
Молимо Наручиоца да објасни за који опис треба да дамо цену.
2. У конкурсној документацији на страни 70/96 у делу табеле који се односи на УСЛОВЕ И
НАЧИН ПЛАЋАЊА наводи се следеће:
„..... вирманиски на рачун понуђача, у року од 45 (четрдесетпет) од дана пријема
окончане ситуације....“
У конкурсној документацији на страни 90/96, у делу Рок плаћања наводи се следеће:
„....Рок плаћања: у року од 45 (четрдесетпет) од дана пријема привремених и окончане
ситуације по потписаном Записнику о примопредаји радова...
.... Уговорне стране су сагласне да се плаћење по овом уговору изврши на следећи
начин:
75% авансно, у року до 45 дана од дана потписивања уговора након што извођач
преда наручиоцу:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;
ц) авансни рачун (три примерка), тако што ће аванс правдати почев са другом
привременом ситуацијом, а најкасније до окончане.
25% вредности Уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана истављања
привремене ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених
радова и јединичних цена из усвојене понуде оверених од стране стручног надзора....“
Молимо Наручиоца да појасни услове и начин плаћања.
Појашњење:
1. Pozicija 2.10 se nudi po komadu ispravno je i treba ponuditi kom 9 obracun po m2 treba
zanemariti 15m2 (Ne treba nuditi) jer je ista ponudjena po komadu u poziciji 2.10.
2. Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације на страни 70/90 те у делу
обрасца понуде који се односи на УСЛОВЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА наводи се:

1

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА:вирмански на рачун понуђача у року од 45 (четрдесетпет) од
дана пријема привремених и окончане ситуације по потписаном Записнику о примопредаји
радова.
Привремене и окончана ситуација и авансни рачун морају бити регистровани у Централном
регистру фактура код Управе за трезор и који је са инструкцијама за плаћање достављен у року
од 3 (три) дана од дана регистровања, а по добијању средстава из буџетског фонда буџета.
Плаћење се врши на следећи начин:
75% авансно, у року до 45 дана од дана потписивања уговора након што извођач преда
наручиоцу:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;
ц) авансни рачун (три примерка), тако што ће аванс правдати почев са другом привременом
ситуацијом, а најкасније до окончане.
- 25% вредности Уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана истављања привремене
ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена
из усвојене понуде оверених од стране стручног надзора.
Достављени одговори и појашњења саставни су део Конкурсне документације бр.11/8
од 21.09.2018. ЈН ОП 11/2018.
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