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СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питања у вези конкурсне документације
Дана 20.03.2017. године, Општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке број 404-1-01-32/2017-04-IV, примила је следећа питања у вези конкурсне документације:

“Овим путем Вам достављамо захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈН бр. 404-1-01-3-2/2017-04-04-IV - Изградња канализационе мреже на територији
Општине Сента. Предметна јавна набавка је обликована по партијама. Молимо вас да нам дате
следећа појашњења:
1. На страни 7 од 65 конкурсне документације, тачка 14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, навели
сте коју врсту финансијских обезбеђења су понуђачи у обавези да доставе, међутим нисте
прецизирали да ли се као средство обезбеђења доставља једно за све три партије (за случај да
понуђач даје понуду за све три партије), или се средства обезбеђења достављају за сваку партију
посебно?”
Одговор: На страни 5 од 65 конкурсне документације, у напомени тачке 3. наведено је:
“Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање
једну целокупну партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партије, она мора бити поднета тако да се може
оцењивати за сваку партију посебно”.
Схoднo нaвeдeним, средства обезбеђења сe достављају за сваку партију посебно.
2. “На страни 6 од 65 конкурсне документације, поглавље УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 10 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, НАЧИНА
РЕШЕЊА РАДОВА, НАЧИНА РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНОГ РОКА, подтачка
10.2 Захтеви у погледу вршења радова, навели сте следеће: „Наручилац захтева од понуђача да
предметне радове изврши у складу са својом понудом.“. На страни 54 од 65 конкурсне
документације, ОБРАЗАЦ број 12, МОДЕЛ УГОВОРА, у члану 3. уговора навели сте следеће:
„Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, у целости изведе у року од 40
(четрдесет) радних дана од дана увођења у посао.“ Молимо вас да појасните и дефинишете рокове
извођења радова за сваку партију посебно, или да децидирано кажете да се 40 радних дана односи
на све три партије! Сматрамо да је овај податак веома битан како би потенцијални понуђачи дали
прихватљиве понуде пошто су рокови извођења радова кључни за дефинисање већ поменутих
средстава обезбеђења која су условљена роковима извођења радова!”
Одговор: У Образац број 12, Модел уговора, понуђач треба да упише број партије/а за коју/е
подноси своју понуду (члан 1. став 2. Модела уговора). Чланом 3. став 1. Модела уговора Извођач
радова се обавезује да радове из члана 1. Уговора, у целости изведе у року од 40 радних дана од
дана увођења у посао. Сходно изнетим, рок извршења радова од 40 радних дана од дана увођења у
посао се односи на све партије без обзира на то да ли се понуда подноси за једну или више партија.
3. “Молим Вас и да нам појасните да ли понуђачи, приликом припреме понуде, (у случају да
достављају понуду за све три партије), попуњавају један модел уговора у којем у члану 1. уговора
уписују све три партије, или попуњавају за сваку партију посебан модел уговора?”
Одговор: Понуђач, приликом припреме понуде попуњава један модел уговора без обзира на то да
ли понуду подноси за једну или више партија. Број партије/а за коју/е се понуда подноси уписује се
у Образац број 12, члан 1. став 2. Модела уговора.
Комисија за јавне набавке

