Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-41/2019-04
Датум: 15.05.2019. године
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (``Сл. гласник РС`` бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке, ЈН бр. 404-41/2019-04, објављује:
Потенцијални понуђачи су поднели Захтев за додатним информацијама
1. Питање: У конкурсној документацји за предметну јавну набавку прописан је услов да
потенцијални понуђач попуни Образац 7 – Изјаву о достављању менице за добро
извршење посла. Межутим, у моделу уговора члан 12, наведено је да извођач као средство
финансијског обезбеђења може доставити или меницу или банкарску гаранцију.
Молим за појашњење: Да ли је могуће да понуђач уместо менице као средство
финансијског обезбеђења достави банкарску гаранцију у вредности и са роковима
предвиђеним конкурсном документацијом?
Такође, уколико Наручилац одобри достављање банкарске гаранције уместо менице молим
за појашњење да ли је потребно да потенцијални понуђач попуни Образац 7?
Одговор: За предметну јавну набавку могуће је да понуђач уместо менице као средство
финансијског обезбеђења достави банкарску гаранцију у вредности и са роковима
предвиђеним конкурсном документацијом.
Такође, Наручилац ће изменинити конкурсну документацију у делу V Обрасци који чине
саставни део понуде, тако да ће додати Образац изјаве о достављању банкарске гаранције
(Образац 8). Уколико понуђач као средство финансијског обезбеђења достави банкарску
гаранцију у вредности и са роковима предвиђеним конкурсном документацијом потребно
је да попуни Образац 8.
2. Питање: Да ли се за испуњење обавезних услова достављају докази или је довољно
доставити потписан и оверен Образац 5 конкурсне документације.
Одговор: За испуњење обавезних услова Понуђачима је довољно да доставе потписан и
оверен Образац 5 конкурсне документације.
3. Питање: У Обрасцу понуде на страни 16, предвиђено је да потенцијални понуђач упише
рок и начин плаћања (најкраће 15 дана,а најдуже до 45 дана од дана испостављања
фактуре). Такође, у моделу Уговора на страни 27, члан 3. Предвиђено је да потенцијални
понуђач сам упише рок и начин плаћања. На страни 37, у делу: Начин и услови плаћања,
гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде, тачка 9.1.
Захтеви у погледу начина, рока и услови плаћања наведено је да је рок плаћања 45 дана од
доставе фактуре.
Молим за појашњење који је рок плаћања од дана испостављања привремене или окончане
ситуације?
Одговор: Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу, Начин и услови
плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде,
тачка 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услови плаћања, тако да гласи:

Рок плаћања: најкраће 15 дана, а најдуже до 45 дана од дана испостављања фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
4. Питање: У моделу уговора на страни 27, члан 10. стоји: Уколико Извођач радова не
отпочне са извођењем радова по позиву надзорног органа дуже од 5 (пет) дана, Наручилац
стиче право једностраног раскида овог Уговора, итд. На страни 37, у делу: Начин и услови
плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде,
тачка 9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова),
дефинисано је да је рок за приступ извођењу радова минимум 8 дана од давања налога за
извршење радова датог од стране овлашћењог представника инвеститора. Обзиром да
понуђач у Обрасцу понуде на страни 16 треба да упише рок за приступ извођењу радова
молим да дефинишете рок и у складу са одговором извршите измену конкурсне
документације.
Одговор: Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу: Начин и услови
плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде,
тачка 9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) тако
да гласи:
„Период извођења радова тече од дана потписивања уговора до 15.11.2019.године.
Рок за приступ извођењу радова је највише 5 дана од давања налога за извршење радова
датог од стране овлашћеног представника инвеститора.
Место извођења радова – територија општине Алибунар“
5. Питање: У Обрасцу понуде на страни 16, предвиђено је да потенцијани понуђач упише
рок важења понуде који не може бити краћи од 30 дана. На страни 37, у делу: Начин и
услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост
понуде, тачка 9.4. Захтев у погледу рока важења понуде, дефинисано је да је рок важења
понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде. Молимо вас дефинишите
рок важења понуде, и у складу са одговором извршите потребну измену конкурсне
документације.
Одговор: Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу: Начин и услови
плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде,
тачка 9.4. Захтев у погледу рока важења понуде, тако да гласи:
„Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду“.
6. Питање: У конкурсној документацији, Образац 2, Образац структуре цене са упутством
како да се попуни. Позиција: Сечење густог шибља преко 50ком/м2, ручно са стране.
Да ли позицијом треба обухватити и трошкове одвоза шибља на депонију? Уколико је
потребно, моли вас дефинишите средњу транспортну удаљеност до депоније?
Одговор: Позиција не обухтавата одвоз шибља на депонију.
7. Питање: У конкурсној документацији, Образац 2, Образац структуре цене са упутством
како да се попуни. Позиција: израда бетонских ивичњака димензије 18/24 цм. Да ли се
уграђују вибропресовани или ливени ивичњаци. Такође, молимо вас дефинишите боју
ивичњака.

Одговор: Израда вибропресовани ивичњака сиве боје.
8. Питање: У конкурсној документацији, Образац 2, Образац структуре цене са упутством
како да се попуни. Позиција: Ручно рушење испуцалог асфалта коловоза d=6-8cm, итд и
позиција: скидање испуцалог асфалта глодалицом за асфалт d=6cm. Молимо вас
дефинишите средњу транспортну удаљеност до депоније за одвоз порушеног и струганог
асфалта.
Одговор: Са утоваром и превозом на депоније удаљене депоније до 5км.
9. Питање: У конкурсној документацији, Образац 2, Образац структуре цене са упутством
како да се попуни. Позиција:набавка и монтажа табле саобраћајних знакова. Молимо вас
дефинишите класу и димензије саобраћајних знакова који ће се уграђивати.
Одговор: Димензије 600*600*600мм класе 1. Знакови изричите наредби Ø 600mm, знакови
обавештења 600*600mm.
10. Питање: У конкурсној документацији, Образац 2, Образац структуре цене са упутством
како да се попуни. Позиција: обележавање попречних линија и других ознака на коловозу.
Да ли се обележавање попречних линија изводи белом и жутом бојом?
Одговор: Обележавање попречних линија се врши белом бојом.
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