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ПИТАЊА БРОЈ 2 – ЈНМВ 11/2016

Poštovani,
molimo Vas za pojašnjenje u vezi javne nabavke male vrednosti JNMV 11/2016:
1. Na koju cifru se računa 10% tj. iznos koji se upisuje na menično ovlašćenje?
2. Ukoliko ponudjač učestvuje na 2 ili 3 partije da li se dostavljuju 2 tj.3 menice i 2 tj.3
menična ovlašćenja
3. Da li se dokazi dostavlju za svaku partiju na kojoj se upčestvuje posebno ili se mogu
dostaviti za sve partije na kojima se učestvuje zajedno?
4. Molimo za pojašnjenje Uputstva za popunjavanje obrasca struktrue cene sa strane 28: na
koju se kolonu strukture cena usluga misli?
5. Da li se, ukoliko se ponuda podnosi za više partija, u tabelu obrasca ponude na strani 25
upisuje zbirna ukupna cena bez i sa pdv za sve partije zajedno?
Hvala
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 2 – ЈНМВ 11/2016
1. Како Наручилац није у могућности да унапред предвиди обим услуге превоза,
у меничном овлашћењу који се односи на гаранцију за озбиљност понуде ће
бити написан укупан износ понуде без ПДВ-А, за сваку партију за коју
подносите документацију. То значи да ћете уписати 10% од укупне јединичне
цене изнајмљивања возила (за сваку партију посебно). Уколико добијете
уговор тада ћете менично овлашћење заједно са бланко меницама за добро
извршење посла попунити на износ процењене вредности коју ће Наручилац
унети у уговор.
2. Понуђач ће у случају да учествује у 2 или 3 партије доставити 2, тј. 3 менице и
2 односно 3 менична овлашћења.
3. Докази се за све партије достављају заједно, то се посебно односи на додатне
услове, тако да ако учествујете у све три партије, онда ћете доказе који се
односе на технички капацитет доставити за све три партије заједно.
4. У обрасцу Структура цене за све три партије треба да унесете јединичне цене
(цене по километру без ПДВ-а) за превоз у земљи у иностранству.
5. У табелу обрасца понуда на стр.25 уносите за сваку партију појединачно
податке.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

