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Oбраћавам се као потенцијални понуђач за ЈНМВ број 01/2019.У конкурсној документацији
има неколико нејасноћа па бисмо хтели да добијемо неке одговоре:
- У обрасцу структура цена под ставком 4 тражите газирану воду Врујци.Таква вода не
постоји на тржишту и не знамо од кога да тражимо извештај о здравственој исправности
пошто за првих пет ставки то тражите.
- Ставке од 21 до 24 тражите чајеве Фруктал.Такви чајеви не постоје па нас занима на које
чајеве мислите?
- Такође под ставком 33 тражите црно вино 0,75 у стаклу састојак минимум 14,7% и бербу
2012.Такође сте ту навели црвено суво вино, сулфити.Занима нас зашто није написано вино
неког произвођача и у документацији је нејасно да ли тражите црно или црвено вино и зашто
берба 2012 а сад је 2019?
- Под ставком 34 тражите бело вино 0,75 у флаши минимум алкохола 14% и берба 2013.Да
ли може нешто прецизније?
- Под ставком 45 тражите таблете за чишћење еспресо апарата да буде 10 комада у
паковању.Зашто баш 10?
- Колики Вам је рок испоруке пошто у конкурној документацији на страни 7 пише 7 дана, а
на страни 40 3 дана?
- Такође у конкурсној документацији прво тражите потписану изјаву да ће понуђач који буде
изабран доставити меницу за добро извршење посла на страни 30, а онда на страни 41
тражите и меницу за озбиљност понуде што се обично наводи заједно.
Одговор 1.
Наручилац је описао ставке према својим потребама и остаје при траженим описима.
У случајевима где се помиње Вода Врујци и чајева Фруктал, дошло је до грешке приликом
куцања. У питању је вода Врњци и чајеви Фруцтус.
Рок испоруке је максимум 7 (седам) дана од пријема наруџбенице.
На страни 41. конкурсне документације дошло је до грешке у куцању у делу где се помиње
меница за озбиљност понуде, односи се на меницу за добро извршење посла као што је то
наведено у изјави (Образац 6.), на страни 30. конкурсне документације.
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