
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

ПИТАЊЕ  БР.  1:  На  страни  број  4  конкурсне  документације  наведено  је:  Набавка  је
обликована у две партије. На страни број 10 конкурсне документације наведено је: Набавка
није обликована у више посебних целина (партије). У обрасцу предмера радова наводе се два
путна правца као две партије. Молимо вас да нам појасните како да поднесемо понуду за јн
14/2015:  да ли као једну понуду  за оба путна правца или у две партије посебно.

ОДГОВОР:  У конкурсној  документацији за  ЈНОП бр.  14/2015,  на  страни 10.  је  грешком
наведено да набавка није обликована у више засебних партија. Дакле, уместо "набавка није
обликована у више посебних партија" треба да стоји: "набавка је обликована у две  партије".
Понуду подносите у две партије посебно. 

ПИТАЊЕ БР. 2:  Молимо вас да појасните,  уколико је понуду потребно доставити за две
партије посебно, која документа и обрасце је потребно  доставити за сваку партију посебно.

ОДГОВОР: За сваку партију посебно потребно је доставити следећа документа:
1. Образац понуде (oсим VIII6 који је може бити заједнички уколико понуду подносите

за  1. и 2. парттију)
2. Образац структуре цене;
3. Модел уговора и
4. Средство обезбеђења (соло меницу 10% од вредности понуде без ПДВ-а) и менично

овлашћење 

ПИТАЊЕ БР.  3: Молимо вас  да  појасните:  уколико  je  понуду потребно  поднети  за  две
партије  посебно,  да  ли ћете  прихватити као исправну понуду достављену за  обе  партије
збирно  у једној фасцикли и коверту. 

ОДГОВОР: Прихвата се као исправно достављање понуда у једној коверти за обе партије с
тим што се  посебно  за  сваку партију достављају документи   из  одговора за  питање под
бројем 2.

ПИТАЊЕ БР. 4: Молимо вас да прецизирате: уколико  je  понуду потребно поднети за две
партије посебно да ли је потребно доставити посебно за сваку партију меницу за озбиљност
понуде или се може поднети једна меница збирно за обе понуде.

ОДГОВОР: Посебно се подноси меница за сваку партију и менично овлашћење за сваку од
тих меница посебно. За обе менице заједничко је само Картон депонованих потписа и захтев
за регистрацију менице у којем се налазе серијски бројеви за обе регистроване менице.


