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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ ЈНМВ БРОЈ 1.2.3/14 „ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ПРОЈЕКТА (ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА) ЗГРАДЕ

ОПШТИНЕ РАЖАЊ СПРАТНОСТИ По+Пр+2“

ПИТАЊЕ:

Занима ме да ли се меница са меничним овлашћењем, регистрацијом менице и копијом
депонованих потписа прилаже уз понуду или приликом потписивања уговора са
изабраним понуђачем. На страни 15 тендерске документације пише да се прилаже са
понудом а на страни 16 да се приликом закључења уговора.

ОДГОВОР:

Уз понуду се доставља меница, менично овлашћење, регистрација менице и картон
депонованих потписа за озбиљност понуде, а исте се достављају и за добро извршење
посла приликом закључења уговора са изабраним понуђачем.

ПИТАЊЕ:

Молим Вас да нам објасните на шта се односи динамички план који се прилаже уз понуду,
односно шта треба он да садржи. У уговору, на задњој страни стоји да се он већ налази у
саставу уговора а на страни 11 стоји да се он посебно прилаже?

ОДГОВОР:

Динамички план се односи на динамику израде пројектно-техничке документације и треба
да садржи активности које су везане за израду истог.

У моделу уговора не стоји да се динамички план налази у саставу уговора него да је он
саставни део истог и који сте Ви у обавези да урадите и доставите уз понуду, а који ће
бити саставни део уговора.

А на 11 страни стоји да понуда мора да садржи динамички план.
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