РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Служба за јавне набавке
XVI број: 404-91/6-1
Београд
Булевар краља Александра 77
05.09.2017. године
Јавна набавка број: 21/2017
СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 21/2017
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације – измена и допуна конкурсне
документације
I - Дана 04.09.2017. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским
путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број
21/2017, набавке радова на замени столарије на одељењима геријатрије и неурологије КБЦ
Звездара, следеће садржине:
Питање:
“Поштовани,
Молимо вас да објавите шему столарије за ЈН 21/2017, и да ли постоји могућност да се
обиђе локација дана 05.09.2017, ако не постоји шема.”
Одговор:
Шеме столарије нису рађене будући да није било потребе за пројектима. Описи столарије
су дати детаљно, а позиције столарије су једноставних облика и структура.
Будући да се ради о радовима у болници, на одељењима која су у функцији, нису били
предвиђени обиласци.
Ипак, због специфичности технолошког процеса рада са болесницима у окружењу и
извођења радова по фазама које ће се одвијати у договору са руководством КБЦ „Звездара“,
ограниченог времена рада, као и због услова хигијене, које понуђачи треба да узму у обзир
приликом састављања понуде, сматрамо да је сугестија понуђача да се омогући обилазак локације
оправдана.
С тим у вези, постигнут је договор са представницима КБЦ „Звездара“ да се понуђачима
омогући обилазак локације у терминима: 06.09.2017. (среда), 07.09.2017. (четвртак) и 11.09.2017.
(понедељак) у периоду од 9 до 10 часова.
Наручилац у складу са Законом врши измену и допуну Конкурсне документације.
С обзиром да је наручилац изменио конкурсну документацију у року мањем од 8 дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац продужава рок за подношење понуда. Нови рок за
подношење понуда по овој јавној набавци је 12.09.2017. године до 10:00 часова.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда се објављује у складу са Законом.
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