Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Kомисија за јавну набавку
Број: IV-404-118/7
Дана: 07.07.2014. године
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012),
објављује
Одговор на питање бр. IV-404-118/6, од дана 07.07.2014. године
Питање:
Поштовани,
Обараћамо Вам се ради комплетирања тендерске докумнетације за ЈНМВ I-16/2014.
У поглављу
III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)
у тачки 10. наводите:
10. фиксно одређена месечна претплата по броју у оквиру групе,
међутим, ни у обрасцу Понуде (стр. 22 и 23 КД), нити у Моделу уговора (чл. 4.) нисте
предвидели рубрику у коју се може унети износ месечне претплате по линији.
Молимо Вас да измените Конкурсну докумнетацију тако што ћете у обрасцу Понуде и
Моделу Уговора предвидети рубрику у коју ће понуђач унети висину месечне претплате по
линији. Без тог податка не можемо да Вам дамо Понуду.
Такође Вас молимо да због наведене измене КД продужите рок за подношење понуда.
С поштовањем
Одговор:
Комисија за јавне набавке Општинске управе општине Нови Кнежевац, уважава Вашу
примедбу, те ће из тог разлога извршити измену Конкурсне документације за ЈН I-16/2014, у
оквиру поглавља III-Техничке карактеристике (спецификација), мења се тачка 10. и гласи:
10. максималан износ месечне преплате по броју у оквиру групе 1.000,00 динара, без ПДВ-а
Прецизним дефинисањем износа у поглављу III тачка 10. на страни 4. Конкурсне
документације, отклања се потреба даље измене Конкурсне документације, будући да се
техничком спецификацијом утврђују услови Наручиоца за предметну јавну набавку, који се
као такви не могу сврстати међу критеријуме који се бодју приликом одређивања економски
најповољније понуде.
Из поменутих разлога Комисија неће мењати поглавље VI-Образац понуде (стр.22),
поглавље VII-Структура цене са упутством како да се попуни (стр.23), као ни поглавље VIIIМодел уговора, члан 4. (стр.25)
Обзиром да је дошло до измене Конкурсне документације, на основу члана 63. став 5. ЗЈН
(„Сл.гласник РС“, бр.124/12), Наручилац ће на Порталу и својој интернет страници објавити
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

