ПИТАЊЕ И ОДГОВОР
У поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова- санација
крова, редни број ЈНМВ 4/2017, 04.07.2017. године заинтересовано лице је у
складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12
14/2015 и 68/2015), поставило путем електронске поште наручиоцу следеће
питање:
"Postovani, nakon izmene konkursne dokumentacije u javnoj nabavci , u kojoj ste
dodali dosta pozicija, i vrednosno preko 400 000 vrednosti radova da li ste povecali
procenjenu vrednost javne nabavke. Ako niste povecali procenjenu vrednost zasto ste
isli celicnom podkonstrukcijom a ne drvenom podkonstrukcijom.
Pozicija 2.1 i 2.2 imaju vrednosti 1300 i 400 a nakon toga u zbiru ste stavili 0. Da li je
u pitanju stamparska greska.
Ne vidimo poziciju postojece demontaze krovnog pokrivaca, nije nam jasno ko ce
izvesti te radove, a nemate ih u opisu. „
Одговор наручиоца Техничке школе „Радоје Љубичић“ из Ужица је
следећи:
* "У поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радовасанација крова, редни број ЈНМВ 4/2017, чији је предмет набавкa радовасанација крова, није повећана процењена вредност јавне набавке, а ишло се
челичном подконструкцијом јер се према истраживању тржишних цена, цена
челичне подконструкције није у укупном збиру са другим радовима
премашивала цену из процењене вредности јавне набавке. На позицијама 2.1. и
2.2 је штампарска грешка. А демонтажа постојећег лима на крову .се неће
вршити
На основу напред изнетог, наручилац – Техничка школа „Радоје
Љубичић“ из Ужица, ће изменити Конкурсну документацију тако што ће
Спецификацију допунити и исправити са делом "2.0 ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ,
3.0 РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И 4.0 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ", и
продужити рок за подношење понуде понуђачима, за 7 (седам) дана, а у складу
са чл. 63. ст. 1. и 5. Закона о јавним набавкама.
Одлука о о измени конкурсне документације, Обавештење о измени
конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуде, као и
измењена Конкурсна документација, биће објављени од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки најкасније 05.јула 2017. године.''

