ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ
1.1.3/2019 (обликована по партијама)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
У поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара- опрема за
образовне потребе, редни број ЈНМВ 1.1.3/2019, 18.11.2019.године
заинтересовано лице је у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама (''Сл.
гласник РС'' бр. 124/12 14/2015 и 68/2015), поставило путем електронске поште
наручиоцу следеће питање:
1. Питање Дана 14.11.2019.године сте изменили конкурсну документацију, у
делу који се односи на средства финансијског обезбеђења која је потребно
доставити уз потписан уговор и том приликом сте изменили Образац 6, на
страни 31.конкурсне документације, али сте у моделу уговора, члан 7., на
страни 33., оставили део у коме се каже да је изабрани понуђач дужан да
достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.
С обзиром да се садржина уговора не може мењати приликом потписивања
истог, замолили бисмо Вас да и у овом делу измените текст, где ћете навести
да је изабрани понуђач дужан да, приликом потписивања уговора, достави
меницу за добро извршење посла.
Такође, с обзиром да је потребно да направите измену конкурсне
документације, замолили бисмо вас да померите рок за предају понуда.
Одговор наручиоца комисије Основне школе „Краљ Александар I“ из
Горњег Милановца је следећи:
* У поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добараопрема за образовне потребе, редни број ЈНМВ 1.1.3/2019, на страни 33. у
моделу уговора је направљена техничка грешка, па ће и у том делу конкурсна
документација бити измењена, и биће наведено да је изабрани понуђач дужан
да, приликом потписивања уговора, достави меницу за добро извшење посла,
уместо банкарске гаранције.
На основу напред изнетог, наручилац – Основна школа „Краљ
Александар I“ из Горњег Милановца, ће изменити Конкурсну документацију
тако што ће у делу Конкурсне документације који се односи на модел уговора,
страна 33., члан 7., као средство финансијског обезбеђења за добро извршење
уговора БРИСАТИ банкарску гаранцију за добро извршење посла и уместо ње
ставити меницу за добро извршење посла, с обзиром да се ради о јавној набавци
мале вредности.
С обзиром на све наведено, продужава се рок за подношење понуде понуђачима,
за два (2) дана, а у складу са чл. 63. ст. 1. и 5. Закона о јавним набавкама.

Одлука о измени конкурсне документације, Обавештење о измени
конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуде, као и
измењена Конкурсна документација, биће објављени од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки 18.11. 2019. године.
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