Јавно комунално предузеће
„Паркинг Сервис Сомбор“
ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор''
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: ЈНМВ 02/2014
Датум одговора: 12.06.2014. године
Предмет: Одговор на питање бр. 6
Поштовани,
у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012) Наручилац је
заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева доставио додатне информације у вези
са припремањем понуде.
Чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012) дефинисан је рок у којем
понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.
Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља.
Допуну понуде доставити на адресу Наручиоца путем поште или личне доставе у затвореној и
печатираној коверти, на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, са назнаком : ''Допуна понуде за јавну набавку мале вредности број 02/2014-набавка
добара - нафтних деривата, уља, мазива и осталих течности - за партију (број и назив партије)
НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте понуђач обавезно наводи назив и адресу понуђача, име и
презиме и број телефона особе за контакт. Адреса за достављање понуде је ЈКП ''Паркинг сервис
Сомбор'', Трг Цара Лазара 1, 25000 Сомбор-канцеларија 3
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку
ЈКП''Паркинг сервис Сомбор''
Питање број 6.
Број: ЈНМВ 02/2014
Датум пријема: 11.06.2014. године
Поштовани,
Обзиром да је Ваш одговор на питање које сам Вам поставила касно стигао, уз конкурсну
документацију нисмо доставили Извештаје о бонитету, али као што смо у Изјави о испуњењу
обавезних података и потврдили заокрузивањем одговора ДА, све тражене папире имамо. Обзиром да
у конкурсној документацији није јасно прецизирано који документи су неопходни како би понуда била
комплетна, сматрамо да нема основа за одбијање понуде као непотпуне.
С поштовањем

Ј.К.П. „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“
Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор
Teл: (025) 423-000; Фах: (025) 437-300; e-маил: parkingsombor@gmail.com
www.parkingsombor.co.rs

