Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ
04.01.2019. год.
Лесковац

На основу позива за јавну набавку услуга – Oсигурање имовине, осигурање
запослених, осигурање возила од аутоодговорности и лома стакла и каско
осигурање појединих возила, објављеног на порталу Управе за јавне набавке
31.12.2018. године, а по захтеву за појашњење конкурсне документације, сходно
чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, наручилац Дом здравља Лесковац
објављује

ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку услуга
Oсигурање имовине, осигурање запослених, осигурање возила од
аутоодговорности и лома стакла и каско осигурање појединих возила

ПИТАЊЕ:
Поштовани,
Уз најлепше жеље у Новој 2019.години,у наставку Вам достављам МОЛБУ за
продужење рока достављања Понуда по наведеној ЈН имајући у виду следеће
чињенице:
-ЈН је објављена на порталу јавних набавки 31.12.2018.године у 12,18 часова
-01. и 02.01.2019.године су били нерадни дани,
-информације из КД ЈН су постале доступне:03.01.2019.године,
-07.01.2019.године је поново нерадни дан, а првог следећег радног дана
08.01.2018.године до 12,00 часова треба доставити Понуде.
Проблем настаје што уз документацију Понуде треба доставити бланко соло
меницу као средство обезбеђења за озбиљност понуде (стр.9,тач.12.2 –КН ЈН) што
изискује све претходне радње: захтев за издавање менице, њену регистрацију код
пословне банке и оверу припадајуће документације , а након тога поменуту меницу
треба физички уметнути у Понуду коју Вам достављамо како би документација била
комплетна и прихватљива за разматрање, што је скоро немогуће јер нам је имајући
у виду напред наведене чињенице, остављено два радна дана да урадимо читав
посао.

Из претходно поменутих разлога Вас молим да размотрите нашу Молбу за
продужење рока достављања Понуда по ЈН број 14/У/МВ.

ОДГОВОР:
Обавештавамо Вас да не можемо уважити Ваш захтев за продужење рока за
отварање понуда, јер сматрамо да су 3 дана која су реално на располагању
понуђачима довољна за прибављање бланко соло менице која се тражи као
средство обезбеђења за озбиљност понуде.

Ово објашњење објавити на порталу Управе за ЈН и интернет страници
наручиоца.

