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Одговор на постављено питање у вези са јавном набавком број ОП-1/02-420

Комисија за јавну набавку опреме за потребе реализације програмских активности (бине за
одржавање културних манифестација), број ОП-1/02-420, припремила је следеће одговоре на
постављена питања:
питање 1:
Како је конкурсном документацијом тражено да се уз понуду доставе сертификати и статички
извештаји, да ли је њих неопходно доставити на српском језику или и они могу бити на енглеском
језику, како је уобичајено за ову врсту предмета набавке?
одговор 1:
Сертификати и статистички извештаји, као и техничке карактеристике, могу се доставити, као и
техничка спецификација, на енглеском језику.
питање 2:
У делу 15. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева, Конкурсне документације, стоји да
средство финансијског обезбеђења за повраћај плаћеног аванса треба да има рок важења 30 дана
дуже од истека рока за коначно извршење посла, док у чл. 5 ст. 1. Модела уговора стоји да је
тражени рок важења истог средства финансијског обезбеђења најмање до коначног извршења
посла. Како би заинтересовани понуђачи били у могућности да саставе прихватљиву понуду,
молимо вас да, кроз измене конкурсне документације, ускладите тражени рок важења средства
финансијског обезбеђења за повраћај аванса.
одговор 2:
Рок важења средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса мора да буде 30 дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла.
питање 3:
У делу 12. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока као и евентуалних
других околности од којих зависи прихватљивост понуде, 11.1 Захтеви у погледу начина и услова
плаћања, Начин плаћања, у Конкурсној документацији стоји да је понуђачима дозвољено да
захтевају авансно плаћање до 100% уговорене цене уз достављање средства финансијског
обезбеђења.
У Обрасцу 7) Образац понуде, Моделу уговора, нити на другим обрасцима и деловима понуде није
остављено место да се упише висина евентуално траженог аванса. Образац понуде захтева само
навођење јединичних цена и укупне вредности понуде, рок испоруке и рок важења понуде.
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник“, бр. 86/2015) у члану 10. Који се односи на
садржину обрасца понуде налаже Наручиоцу да исти мора да садржи предмет, цену и остале
податке које наручилац сматра релевантним за закључивање уговора, што авансно плаћање
свакако јесте.
одговор 3:
Образац 7.5. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА, мења се и гласи:“

1

7.5. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ
УГОВОРА
ПОНУДА БРОЈ:_______________________ од __________________________
Ред.
бр.

1.

2.

Назив артикла

Конструкција – “roof” за покривање
бине захтеваних техничких
карактеристика
Бина модуларна 136 m²
захтеваних техничких
карактеристика

Јед.
Мер.

Количина

Ком.

1

Понуђена марка,
тип

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

Гарантни
рок

Ком.
1

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом

Рок испоруке: ________________________________(максимум 60 од дана закључења уговора)
Начин плаћања: ______________________________________
______________________________________
_______________________________________
Рок плаћања: _______________________ (максимум 45 дана по пријему предрачуна/рачуна потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца)
Рок важења понуде: _____________________(сходно члану 90. Закона о јавним набавкама, минимум је 30 дана од јавног отварања понуда).
Потпис овлашћеног лица понуђача
________________________________
М.П.

ФОНДАЦИЈА
НОВИ СА Д
2021

Католичка порта 5
21000 Нови Сад
Србија

Матични број
28829922
ПИБ 109849130

Европск а
престоница
к ултуре

info@ns2021.rs
novisad2021.rs

Текући рачун:
840-1029743-58

Члан 4. Модела уговора мења се и гласи:
Члан 4.
Укупно уговорену цену из члана 3. овог уговора наручилац ће уплатити на текући рачун испоручиоца
број: _______________________, отворен код: _______________.
Наручилац ће уговорену цену платити на следећи начин:
Износ од _____________ динара у виду аванса у року од _________ дана од ______________________;
Износ од _____________ динара у року од __________ дана од ______________________;
Износ од ______________ динара у року од __________ дана од ______________________;
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