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JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
YПPABA ЈП EПC
Улица Балканска 13, Београд
Број: 2.5.1З.3.Е09-01-354019/~1-18
Даryм:

23 AUG 2~~~

Ha основу члана 54. и 63. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија зa јавну набавку у отвореном посryпку, ради закључења
оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године, за јавну набавку
радова „Извођење радова нa HEEO у TЦ Краљево", ЈН/8300/0111/2017, нa захтев
заинтересованих лица, даје:
ДOДATHE ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШI-6Еf-6А
У BEЗИ CA ПРИПРЕМАн6ЕМ ПОНУДЕ
број 2
Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано
лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно
појашњења, a Наручилац у року од три дана од дaнa пријема захтева обајављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеflе информације,
односно појашњења:
ПИТАЊЕ 1:
C обзиром да сте јуче донели одлуку 0 продужетку рока отварања понуда за
ЈН/8300/0111/2017 - Извођење радова нa HEEO у ТЦ Краљево, молимо вас да нaм
одговорите да ли је потребно дa продужимо и P0K важења гаранције за тaj период, с
обзиром дa смо гаранције преузели од банке зa период који покрива P0K важења no
основу датума који је био дефинисан конкурсном документацијом, oвaj продужетак би
био додатни трошак као дa обезбеђујемо нову гаранцију.
OДГOBOP 1:
Средство финансијског обезбеђења које достављате потребно је ускладити са изнocoм
и роком важности као штo је наведено у конкурсној документацији.
Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави оригинал банкарску
гаранцију зa озбиљност понуде у износу од 2% oд укупне вредности понуде без ПДB-a.
Банкарска гаранција понуђача мора бити нeoпoзивa, безусловна (без права нa
приговор) и нaплaтивa нa први писани позив, са роком важења најмање 30
календарских дана дужим од рока важења понуде.
Наручилац је извршио измену конкурсне документације и у складу ca чланом 63. став 5.
Закона 0 јавним нaбaвкaмa продужио P0K зa отварање понуда. Даryм и сат рока зa
подношење понуда је 31.08.2018. године до 11.00 часова. Јавно отварање понуда
обавиflе се дана 31.08.2018. године у 11.30 часова.

