Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управа за заштиту биља
Омладинских бригада 1, Нови Београд
Број: 404-02-112/2014-11
Датум: 08.07.2014. године
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења за јавну набавку број
404-02-112/2014-11
У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-112/2014-11 за
доделу уговора о набавци услуга обавезног осигурањa возила од
аутоодговорности и осигурања запослених и ангажованих лица за коју је позив
објављен на Порталу Управе за јавне набавке
portal.ujn.gov.rs као и на
интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs 04.07.2014. године,
Наручиоцу је, дана 08.07.2014. године електронском поштом стигао допис
потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег садржаја:
1. „На страни 6/48 конкурсне документације број 404-02-112/2014-11 стоји
спецификација возила у којој је једно возило уписано мање у односу на страну
35/48 - образац финансијске понуде партија 2, ради се о возилу шкода октавиа.
Молим вас за информацију која табела је исправна и по којој треба радити
обрачун АО“.
У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС бр. 124/2012), а у складу са конкурсном документацијом,
Комисија даје следећи одговор:
На страни 6/48 конкурсне документације у делу III Врста, техничке
карактеристике предмета набавке, Наручилац је у спецификацији возила навео
збирно све три ŠKODЕ OCTAVIA ELEGANCE 1.9 TDI, наводећи да су све
произведене 2008. године. Међутим, једно возило је 2005. годиште и наведено је
посебно у Обрасцу финансијске понуде, на страни 35/48, за партију 2., испод две
ŠKODЕ OCTAVIЕ које су 2008. годиште.
Комисија наводи да је Образац финансијске понуде исправан, а у табели на
страни 6/48 је направљена грешка јер су сва три возила наведена збирно, иако
немају исту годину производње.
Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези
са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне
документације.
КОМИСИЈА
Одговор је објављен на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као и
на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs и сва заинтересована лица га могу
преузети електронским путем.

