РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/59-13-11
13. 12. 2013. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012) достављамо вам
ОДГОВОР
на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за
набавку добара – PoE свичеви 48-портни, за потребе Народне скупштине
Републике Србије за 2013. годину (ЈН Бр. 59/13)
Питање:
1. На страни 15/34 конкурсне документације навели сте да писмо о намерама банке
не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме садржати одредницу да
писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
С обзиром да пословна банка не може да изда документ писмо о намерама без
навођења рока важности, молимо вас да нам потврдите да ће као исправно бити
прихваћено писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро
извршење посла, као и писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за
отклањање недостатака у гарантном року са навођењем рока важности уз додатни
текст: “са могућношћу продужења рока важности писма о намерама до 12
(дванаест) месеци”.
Сходно члану 13. Правилника о обавезним елемнтима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, средство
обезбђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која
је предмет јавне набавке.
С обзиром да је на страни 14/34 конкурсне документације наведено да рок важења
понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, молимо вас да имате у
виду да захтевана писма о намерама банке да ће издати банкарске гаранције могу да
важе исто колико и опција понуде, са могућношћу продужења.
Одговор:
На странама 14. и 15. Конкурсне документације, у Упутству понуђачима како да
сачине понуду, и на страни 24. Конкурсне документације, у Моделу уговора, јасно су
дефинисани услови Наручиоца у погледу средстава финансијског обезбеђења којим
понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку предметне јавне набавке.
Председник Комисије
Предраг Ћулибрк с.р.
Одговор је објављен на Порталу
Јавних набавки и на интернет страници Наручиоца

