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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
ЈНМВ 01/2019 ПИЋЕ ЗА БИФЕ АКАДЕМИЈЕ

Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈНМВ 01/2019 ПОТЕНЦИЈАЛНИХ
ПОНУЂАЧА ОД 08.04.2019. године
Питање 1.
Јављам се поводом конкурсне документације за јавну набавку за Академију ПСС Београд.
Да ли је могуће послати понуду за природну изворску и газирану воду Троноша?
Увидом у документацију, предмет набавке су само водећи лидери на тржишту, најљубазније
вас молим за одговор да ли је могуће понудити производе мањих домаћих произвођача.
Уверавамо Вас да по питању квалитета, цене и услуге засигурно не заостајемо у односу на
конкуренте.
Одговор 1.
Могуће је дати понуду која одговара траженом опису.
Питање 2.
Везано за јавну набавку брпј ЈНМВ-01/2019 потребна су нам појашњења за следећа питања:
-

Да ли можемо да знамо која је процењена вредност јавне набавке?
Који је рок испоруке? На страни 7 пише '' Рок испоруке максимум 7 (седам) дана, од
пријема наруџбенице'', док на страни 40 стоји '' Рок испоруке добара износи 3 (три)
дана од дана пријема наруџбенице''?
Шта значи ''На сваком узорку мора бити уписана декларација која садржи назив и
ознаку добра'', да ли је довољна декларација производјача која већ стоји на
добрима?
Да ли се као средство финансијског обезбедјења за озбиљност понуде може
доставити меница која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије пре објављивања позива за подношење понуда (није било промене
лица овлашћеног за потписивање)?

Одговор 2.
- Процењена вредност наручиоца јавно је објављена на сајту и порталу Управе за јавне
набавке.
- Рок испоруке је максимум 7 (седам) дана од пријема наруџбенице.
- На сваком узорку мора бити наведена декларација која садржи назив и ознаку добра, као
и редни број позиције из обрасца понуде. Уколико произвођачка декларација одговара
траженом опису, вредноваће се та декларација.
- Може се доставити.

КОМИСИЈА

