ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Назив наручиоца:

Град Врање- Директни корисници буџетских средстава (одредба чл. 2. став 1. тачка 5) и 7) Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и
одредба члана 2. став 1. тачка 1) ЗЈН., Матични број : 07179715, ПИБ: 100548456, Шифра делатности: 8411,
Интернет страница наручиоца: www.vranje.org.rs

Адреса наручиоца:

Краља Милана бр. 1

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Преговарачки поступак без објављивања позива - чл. 36.

Продужење рока за подношење: Понуда
Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке означене бр. 404-39/2017-07/1 код наручиоца је извођење додатних
непредвиђених радова на реконструкцији основне школе „Светозар Марковић“, ул.
Француска б.б. у Врању, матични број 07137940, ПИБ 100553990, кога заступа одговорно
лице: Тијана Ђокић, директор. Грађевински и грађевинско-занатски радови на
реконструкцији oбјекта основне школе „Светозар Марковић“ у Врању, са применом мера за
побољшање енергетксе ефикасности, изводе се у складу са техничком документацијом,
спецификацијама и техничким условима који су саставни део конкурсне документације.
Назив и ознака из Општег речника набавке: (Радови на реконструкцији-45454000; За
школе-FA03).
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Датум објављивања позива за подношење
понуда/пријава:

Позив за подношење понуда је , у складу са ЗЈН, упућен
понуђачу: „IG-sistem d.o.o. Vranje“, као носиоца посла у
заједничкој понуди са а.д. „Црна Трава“ Лесковац

Датум објављивања обавештења о
продужењу рока:

22.06.2017. године

Разлог за продужење рока:
Наручилац је ивзршио измену конкурсне документације у делу средстава финансијског
обезбеђења које је понуђач у обавези да достави уз понуду, те је на основу захтева
првобитног добављача продужио рок за подношење понуда. Нови рок за подношење
понуда одређен је на основу реалне процене рока за прибављање банкарске гаранције као
средства финаснијског обезбеђења за озбиљност понуде и писама о намерама банака за
издавање банкарских гаранција, као средстава финансијског обезбеђења за добро
извршење уговорних обавеза и отклањање недостатака у гарантном року

Време и место подношења понуда / пријава (нови рок):
Понуда се може поднети непосредно или путем поште препорученом пошиљком или лично
најкасније до 30.06.2017. године. Благовремена је понуда на којој постоји потврда
писарнице наручиоца о пријему исте, најкасније до 10.00 часова последњег дана наведеног
рока по локалном времену, без обзира на начин доставе.

Време и место отварања понуда / пријава:
Поступак отварања благовремено приспелих понуда спровешће комисија дана 30.06.2017. године, са почетком у 10.20
часова. Отварање се спроводи јавно, у присуству представника понуђача, уз могућност њиховог активног учешћа уз
поседовање посебног овлашћења, а може присуствовати свако заинтересовано лице.Након провере достављене
понуде и приложених доказа о испуњавању тражених услова из конкурсне документације, 30.06.2017. године, одмах
након окончања поступка јавног отварања понуда биће започет поступак преговарања у просторијама наручиоца у ул.
Краља Милана бр. 1, канцеларија број 16. Поступак преговарања мора се окончати најкасније до 30.06.2017. године до
12.00 сати.

Лице за контакт:

Особа за контакт Срђан Станковић је члан комисије коју је решењем
образовао наручилац, сваког радног дана у времену од 9:00 до 14:00
часова,
Факс бр.: 017/402-342
e-mail: energetika@vranje.org.rs

Остале информације:
Наручилац је у конкурсној документацији за предметну јавну набавку предвидео да
првобитни добављач достави срества финансијског обезбеђења: сопствене, соло менице
безусловне, наплативе на први позив без права на приговор са свих рачуна понуђача. На
основу примедбе овлашћених лица Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе
Републике Србије, која је инвеститор у реализацији пројеката обнове јавних објеката у јавној
совјини, захтев према првобитном добављачу је измењен у делу средстава финансијског
обезбеђења, на начин да је обавезно поношење уз понуду банкарске гаранције за
озбиљност понуде, оригинал изјаве о намерама банке о издавању банкарске гаранције за
добро извршење посла и оригинал изјаве о намерама банке о издавању банкарске гаранције
за отклањање грешака у гарантном року. У конкурсној документаицји се поткрала техничка
грешка у делу III Поглавља-Упутство понуђачима како да саставе понуду, 1.4. Обавезна
садржина понуде, тачка 14. која је изменом конкурсне документације коју је наручилац
направио обрисана

