Poštovani,

Molimo vas da nam odgovorite na sledeća pitanja a u vezi javne nabavke Nabavka DCP opreme za
potrebe bioskopa Kulturnog centra Novi Sad sa 3D opremom i aplikacijama, br. JN 26-15 i to u smislu
izmene konkursne dokumentacije a u vezi avansnog plaćanja:

Na strani 7 pročišćenog teksta tendera i dalje u uslovima plaćanja stoji „Naručilac će plaćanje izvršiti
nakon dostavljanja računa od strane Ponuđača opreme, u roku od 5 dana od dana prenosa
buđetskih sredstva od strane osnivača Kulturnog centra Novog Sada“. Takodje isti tekst stoji i na
strani 19 pod Način i uslovi plaćanja. Nadalje u obrascu ponude nigde ne postoji mesto da se upiše
visina traženog avansa. Pod „Uslovi plaćanja“ u samom obrasu stoji da se potvrdi sa DA slaganje sa
uslovima plaćanja a oni su ostali isti tj. Nakon ispostavljanja računa 5 dana od dana prenosa...
Model ugovora takodje nije promenjen u delu koji se odnosi na plaćanje.
Ne postoji mogućnost da ponuđač upiše bilo gde visinu avansa koji traži niti ste vi odredili kolika
mogu da budu avansirana sredstva.
Molimo Vas da uradite ispravku konkursne dokumentacije i uskladite je sa promenom uslova
plaćanja.

Одговор:
Изменама и допунама конкурсне документације за ЈН 26-15 нису промењени услови
плаћања у погледу рока и износа. Наручилац и даље остаје код обавезе да предмет
набавке плати у року од 5 дана од од дана преноса средстава од стране Оснивача, а
крајњи рок испоруке предметних добара је 30 дана од дана извршеног плаћања по
рачуну понуђача. Објављеном одлуком о изменама и допунама конкурсне
документације, комисија је захтевала од понуђача додатно средство финансијског
обезбеђења за повраћај авансног плаћања које ће бити у висини исплаћеног аванса
односно вредности предмета набавке (тј. прихваћене понуде).
Дакле, најповољнији изабрани понуђач ће, у тренутку закључења уговора, односно у
крајњем року од 7 дана, од дана закључења уговора, као средство обезбеђења (поред
осталих средстава обезбеђења дефинисаних конкурсном документацијом), предати
наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини
прихваћене понуде (тј.вредности уговора).
Ово из разлога јер је Наручилац буџетски корисник ( средства за набавку предметне
опреме обезбеђује одговарајућим апропријацијама из буџета), те сва плаћања у вези са
инвестиционим активностима наручиоца морају бити окончана у овој буџетској
години.

Имајући у виду напред наведено, наручилац ће извршити уплату предмета
набавке у року дефинисаном конкурсном документацијом, а по пријему рачуна и
дефинисаних средстава финансијског обезбеђења, те у том смислу нећемо мењати
конкурсну документацију.

Комисија
13.11.2015. godina

