Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/3 број: 404-2-36/16-9
29.11.2016. године
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са поступком јавне набавке:
Услуге посебне обуке, основне обуке и провере знања запослених из области заштите од
пожара, број јавне набавке: 404-22-225/16-40
Дана 28.11.2016. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези
поступка јавне набавке: Услуге посебне обуке, основне обуке и провере знања запослених из области
заштите од пожара, број јавне набавке: 404-22-225/16-40, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
1. Питање:
„Обраћамо вам се са захтевом да нам појасните да ли је довољна једна меница за све партије
за које конкуришемо, или је потребно за сваку партију меница понаособ?“
Одговор:
У складу са конкурсном документацијом, поглављем 5. Упутство понуђачима како да сачине
понуду, на страни 12, тачка 8. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђач који
подноси понуду за више партија, може да достави једну меницу за све партије, или више меница
за сваку партију посебно.
2. Питање:
„Колики је износ менице који треба да приложимо?“
Одговор:
У складу са конкурсном документацијом, поглављем 5. Упутство понуђачима како да сачине
понуду, на страни 12, тачка 8. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде уз меницу
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење у висини од 5% од укупно
понуђене цене без ПДВ-а.
3. Питање:
„Да ли понуда може да обухвати више партија или понуда са свом документацијом треба да
се достави за сваку партију појединачно?“
Одговор:
Понуда може да обухвати више партија, што понуђач обележава према Упутству понуђачима
како да сачине понуду, тачка 3. Начин подношења понуде, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ УСЛУГЕ – ПОСЕБНЕ ОБУКЕ, ОСНОВНЕ ОБУКЕ И ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЗА ПАРТИЈУ/Е _______ ЈНМВ бр. 404-22-225/16-40 – НЕ
ОТВАРАТИ“ и попуњава све обрасце тражене конкурсном документацијом у складу са тим за које
партије подноси понуду.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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