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ЈНОП/32 Смештај машиновођа у обртним станицама
1. Један од потенцијалних понуђача тражи појашњење тендерске документације које се
односи на техничку спецификацију на страни 5/33. (У техничкој документацији под тачком
4 стоји да се тражи једна 2(двокреветна)соба, док ан страни 6 у тачки 1.2.1 као додатни
услов који се мора испунити а важи за све партије је тражено да објекат поседује
5(једнокреветних) соба.) С обзиром да је једно контрадикторно другоме , потенцијали
понуђач тражи исправку конкурсне документације на наведеним странама.

Приликом израде конкурсне документације дошло је до техничке грешке на страни
6/33 под тачком 1.2.1. где се говори о техничком капацитету. Грешком је иза партије
4 уписано да понуђач мора да поседује минимално пет једнокреветних соба,иако се
техничком спецификацијом на страни 5/33 за партију 4 (Бијело Поље) тражи
двокреветна соба. С тим у вези корисник део текста на страни 6/33 који сад гласи да
у објекту поседује минимално 5 једнокреветних соба мења и допунује тако да сад
гласи:
 Да у објекту поседује минимално 5 једнокреветних соба (за партије 1,2 и 3)


Да у објекту поседује минимално 2 двокреветне собе (за партију 4)

2. Један од потенцијалних понуђача поставља питање да ли се прихвата банкарска гаранције
од банке која није на територији републике Србије.

О рејтингу банкарске гаранције je све дефинисано у конкурсној документацији ЈНОП 32
ИНОСТРАНИ ПОНУЂАЧИ достављају неопозиве и безусловне банкараске
гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ
РЕЈТИНГ КОМЕ ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3
(ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се
налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила
Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која са налази на листи
регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европоско тело
за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities –
ESMA).

