ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01- 10140
Датум: 22.11.2017.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица
На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15)
достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересових лица упућена
електронским путем дана 21.11.2017.г. а у вези јавне набавке бр.13/2017 – Набавка добаранабавка рачунарске опреме према указаној потреби обликована у шест партија за потребе
Опште болнице Ваљево.
Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на постављено питање:
Питање бр.1: Молимо вас да потврдите да се у моделу уговора не попуњава члан 2, с обзиром
да у табели није остављено довољно простора за упис свих партија/ставки, а сви подаци
захтевани у тој табели се већ налазе у обрасцу понуде и обрасцу струцтуре цене.
Одговор: Не треба у моделу уговора попуњавати табелу из члан 2., јер се сви подаци
захтевани у тој табели налазе у обрасцу понуде, која чини саставни део уговора.
.
Питање бр.2: Молимо да потврдите да важност финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
мора да буде 100 календарских дана од дана јавног отварања понуда, с обзиром да је рок вазења
понуде 100 дана.
Одговор: Важност финансијског обезбеђења за озбиљност понуде прецизирана је тачком
22 под а) „ Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију на износ
од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а.
Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и
биће наплаћена:
1.ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања
понуда или,
2.у случају да изабрани понуђач не потпише уговор (не дође у заказаном термину у
просторије Наручиоца ради потписивања уговора или одустане од потписивања уговора
урученог на адрсу понуђача) и истог дана не донесе финансијску гаранцију за добро
извршење посла.
Финансијска гаранција са роком важења 60 календарских дана од дана јавног отварања
понуда ....“. Наручилац је прецизирао у којим случајевима се користи Финансијска
гаранција за озбиљност понуде и на основу тога одредио и рок на који се издаје.
Наручилац одтаје при захтевима наведеним у конкурсној документацијиј јер сматра да ће
окончати ЈН у наведеном року(закључити уговор).
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Питање бр.3: Молимо да потврдите да се средство финансијског обезбеђења доставља у једном
примерку, за све партије за које се подноси понуда.
Одговор: У конкурсној документацији прецизно је наведено да се Финансијска гаранција
за озбиљност понуде приложе, као део понуде, на износ од 10% од вредности понуде
без обрачунатог ПДВ-а . Појам вредности понуде подразумева укупну вредност понуде, а
не по свакој партији посебно. Да је истакнут такав захтев наручилац би га и описао.
Финансијска гаранција за озбиљност понуде доставља се на износ од 10% од укупне
вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а .
Питање бр.4: Молимо да потврдите да је прихватљиво да се на референтној потврди(Прилог
бр.15) уместо броја и датума уговора, упише број и датум фактуре..
Одговор: Прихватљиво је да се на Потврди (Прилог бр.15) уместо уговора упишу и број
фактуре, износ и датум, заједно са свим подацима захтеваним у Прилог бр.15.
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