ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА.
Питања.
1.У обрасцу 8,спецификација са структуром цена ,на појединим позицијама
тражи се
“Кама”или одговарајуће
“Митас” или одговарајуће
Питање:Шта се подразумева под термином “одговарајуће”
Одговор:Подразумева се истог квалитета,истих карактеристика( или бољих )
шара гуме ,зимска,крупна и ситних коцки.
2.У обрасцу 8,структура цена
Позиција 6.90/6.00-9 Питање.Дали је реч о виљушкар гуми,и ако јесте далије
пнеуматска или пуна гума?
Одговор:гума је намењена за ЕПОХУ-посипач соли и ризле на коловозима у
зимским условима.
Гума је наведених карактеристика и пнеуматска је.
3.У обрасцу 8,структура цена
Позиција 165/60-8 Питање о којој гуми је реч?
Одговор:Реч је о гуми за самоходну косачицу за траву са 4 точка, модел RAJDE
произвођач HUSGWARNA
Измена документације:
1. На стрсни 19 стоји
ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
______________________________________________________________
___________
(Назив понуђача/учесника у заједничкој понуди, седиште
и адреса)
Под пуном моралном, материјалном и кривичном оговорношћу
изјављујемо да располажемо довољним техничким капацитетима,
односно да располажемо пословним, односно продајним простором за
продају уља и мазива за возила и грађевинске машине на следећој
адреси________________________________________________________
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица

М.П.

Мења се и гласи:ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
______________________________________________________________
________
(Назив понуђача/учесника у заједничкој понуди, седиште
и адреса)
Под пуном моралном, материјалном и кривичном оговорношћу
изјављујемо да располажемо довољним техничким капацитетима,
односно да располажемо пословним, односно продајним простором за
продају АУТО-ГУМА за возила и грађевинске машине на следећој
адреси________________________________________________________
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица

М.П.

2.На страни 10 тачка 9.2 став 3 стоји:
Пословни, односно продајни простор ( у власништву или закупу) за
обављање
делатности која је предмет јавне набавке максимално може
бити удаљен у једном правцу 30 км од седишта Наручиоца (ул. Tихомира
матијевића 4 Горњи Милановац).

Мења се и гласи:

Пословни, односно продајни простор ( у власништву или закупу) за
обављање
делатности која је предмет јавне набавке.
3.На страни 29 стоји:
СПЕЦИФИКАЦИЈА УЉА И МАЗИВА ЗА ВОЗИЛА И
ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА
Мења се и гласи:
СПЕЦИФИКАЦИЈА АУТО-ГУМА ЗА ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКЕ
МАШИНЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА
Комисија за јавну набавку

