РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: сл.
Датум: 13.06.2017. године
Младеновац
Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.1.9.
аутоделови, аутогуме, уља и остало
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне
документације за аутоделове, аутогуме, уља и остало дајемо додатне информације и
појашњења у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији
• Питање: Молимо Вас за објашњење како можете да мењате конкурсну
документацију 24 часа пре отварања када по закону о јавним набавкама то морате
урадити најкасније три дана пре отварања. Самим тим вашим потезом доводите нас
у сумњу да сте тендер подесили за одређеног понуђача јер га стављате у
приоритетан положај и то из разлога што смо ми са стране морали документацију
да пошаљемо још у петак. Зато захтевам ваше објашњење учињеног.
• Одговор: Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуда што је заинтересовано лице и учинило. Наручилац је дужан да у року од три
дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници. Што је наручилац и урадио јер субота и недеља су били
нерадни дани а први наредни радни дан је био понедељак.
Собзиром да је наручилац изменио конкурсну документацију осам или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, наручилац је продужио рок за достављање
понуда и објавио обавештење о продужењу рока за достављање понуда на Порталу
јавних набавки и на сајту Дома здравља Младеновац.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњујуе конкурсну документацију.
Рок за достављање понуда смо продужили до 20.06.2017. године до 12 часова тако
да сви понуђачи могу благовремено и у року да припреме и доставе своје понуде.
Ни један понуђач није доведен у приоритетан положај јер сви понуђачи имају исте
услове и информације.
С поштовањем

Комисија за јавне набавке
Службеник за јавне набавке
Срећко Миладиновић
_______________________

