ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

Број: 4755-5/2015
Београд, 17.04.2015. године

Предмет: Измене и допуне Конкурсне документације НBВ-7/2015- Радови на уређењу
зелених површина, обода парцела, површине дуж ограде нових парцела, унутар парцела и
садња дрвореда.
Примљен је захтев за додатним информацијама и појашњењима, потенцијалног
понуђача, од 15.04.2015. године, достављено Е-mailom и поштом.
У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број:124/2012) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија за јавну набавку велике
вредности - Радови на уређењу зелених површина, обода парцела, површине дуж ограде
нових парцела, унутар парцела и садња дрвореда, НВВ-7/2015, образоване Решењем бр.
4755-2/2015 од 9.04.2015, даје одговоре и врши измену конкурсне документације:
-

-

У вези са изјавом о упису у регистар понуђача , довољно је доставити изјаву о упису у
регистар понуђача, печатирану и потписану од стране законског заступника, као доказ
о испуњености обавезних услова.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија није у обавези да омогући
Наручиоцу да утврди квалитет садница у расаднику Понуђача.
У гарантном року од годину дана Извођач, односно Понуђач , не мора да одржава
зелене површине, парцеле и дрвореде, већ че то обављати Наручилац.
-

-

-

-

-

на страни 8/38 у делу СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА уместо
„од укупне вредности понуде са ПДВ-ом“ стоји „од укупне вредности уговора
без ПДВ-а“
на страни 8/38 у делу СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
избачена је банкарска гаранција за озбиљност понуде.
на страни 11/38 конкурсне документације у делу о захтеву за заштиту права
измењен је број жиро рачуна за уплату таксе.
на страни 28/38 конкурсне документације у обрасцу меничног овлашћења
измењено је „по основу наведене Наруџбенице“ у „по основу наведеног
Уговора“
на странама 32/38 и 36/38 у моделима уговора измењено је “јавне набавке
мале вредности бр. НМВ-7/15“ у „јавне набавке велике вредности бр. НВВ7/15“
на странама 34/38
и 38/38 конкурсне документације измењено је потписници уговора – КУПАЦ И ПРОДАВАЦ сада стоји ПОНУЂАЧ и
НАРУЧИЛАЦ.
у моделу уговора додат је Члан 6.

Измењена конкурсна документација биће објављена на сајту ЈКП“Погребне услуге“
Београд, www.beogradskagroblja.rs, линк Тендери, на Порталу Управе за јавне набавке и на
Порталу јавних набавки града Београда.

Комисија за јавну набавку

