Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rzzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-100/14-15
02.04.2015. године
Предмет: додатне информације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке
лекова за лечење хемофилије – бр.ЈН:404-1-110/15-11, сходно чл. 63 Закона о јавним
набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12 и бр. 14/2015)
Дана 01.04.2015. године заинтересовано лице се обратило са захтевом за
додатним информацијама у вези са припремањем понуде за јавну набавку лекова за
лечење хемофилије – бр.ЈН: 404-1-110/15-11.
Питања заинтересованог лица и одговор Наручиоца:
Питање:
''Везано за гаранцију за озбиљност понуде коју смо у обавези да предамо уз
конкурсну документацију за ЈН – 404-1-110/15-11 – Лекови за лечење хемофилије, да ли у
гаранцији морају бити наведене партије и износи за које се подноси понуда и уколико је
одговор потврдан, да ли износи партија наведених у гаранцији могу бити већи од износа
који ће бити понуђени?''
Одговор:
У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у делу IV – Упутство
понуђачима, под тачком 6.1 – Oбезбеђење за озбиљност понуде, наведено је да је понуђач
обавезан да уз понуду достави Наручиоцу као финансијску гаранцију за озбиљност понуде
неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права протеста, банкарску гаранцију за
озбиљност понуде, која гласи на износ од 1% од вредности понуде, док је под тачком 6.5
наведено да уколико је укупна вредност понуде Понуђача, за све понуђене партије, мања
од 6.000.000,00 (шест милиона) динара, Понуђач може као средство обезбеђења , између
осталога, доставити бланко меницу, такође у висини од 1% од вредности достављене
понуде.
У циљу достављања прихватљиве понуде, у смислу чл. 3 ст.1 тачка 33), а у вези са
чл. 106 Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12 и бр. 14/2015), понуђачи
могу, али нису у обавези да у банкарској гаранцији за озбиљност понуде, одн. меничном
овлашћењу, појединачно наведу партије и износе за које се подноси понуда, већ је битно
да се достављена банкарска гаранција за озбиљност понуде, одн. менично овлашћење
може несумњиво довести у везу са предметном јавном набавком, одн. достављеном
понудом.
Истичемо, да Понуђач може доставити средство обезбеђења за озбиљност понуде
и на износ већи од 1% од вредности достављене понуде без урачунате одговарајуће стопе
ПДВ-а.

С поштовањем,
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