Predmet: Ispunjenje jamstvenih uvjeta iz točke 9. Javnog poziva
-pojašnjenjeTemeljem upita zainteresiranih ponuditelja u svezi jamstava iz točke 9. Javnog poziva
za prikupljanje ponuda za izvoñenje radova na rekonstrukciji i opremanju kuhinje
hotela Dalmacija u Makarskoj, pojašnjavamo i izvješćujemo kako slijedi:
1. svakom ponuditelju će se priznati ispunjenje jamstvenog uvjeta iz točke 9.
(prva alineja) ukoliko uz ponudu dostavi samo garanciju banke za ozbiljnost
ponude. U tom slučaju izabrani ponuditelj će biti dužan s danom potpisa
ugovora uručiti naručitelju bankovnu garanciju za uredno ispunjenje
ugovora, s tim da i nadalje ostaje nepromijenjena obveza izabranog
ponuditelja da po završetku radova preda naručitelju bankarsku garanciju za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
2. umjesto bankarske garancije, ponuditelji kao jamstvo mogu, na žiro račun
naručitelja: 2340009-1110087077, uplatiti depozit, najmanje u iznosu 10%
vrijednosti svoje ponude (preporuča se uplatiti veći iznos kako se iz istoga
nebi mogla "pročitati" visina same ponude), s naznakom "Jamstvo - kuhinja
Dalmacija".
Ponuditeljima koji ne uspiju u natjecanju, eventualno uplaćeno jamstvo se
vraća odmah po završetku postupka odabira najpovoljnije ponude.
Razlozi za stavove pod 1. i 2.
Namjera naručitelja je bila smanjiti troškove izabranom ponuditelju na način da
umjesto tri bankarske garancije mora dostaviti dvije, te se s tog razloga istom
bankarskom garancijom htjelo "pokriti" jamstvo za ozbiljnost ponude i jamstvo za
uredno ispunjenje ugovornih obveza.
U ovom slučaju naručitelj se odlučilo na "spajanje" dvije bankarske garancije (1. za
ozbiljnost ponude; 2. za uredno ispunjenje ugovora) jer je rok do kojega radovi
moraju biti izvedeni (zajedno s rokom za dostavu ponuda) ukupano kraći od 60 dana,
te bi se na taj način izbjeglo izdavanje dvije bankarske garancije na isti iznos i na isti
rok...
Što se tiče upita zainteresiranih ponuditelja koji ne žele bez potrebe plaćati bankarsku
garanciju dok nemaju saznanja da je njihova ponuda prihvaćena, držimo da su
interesi naručitelja najmanje jednako zaštićeni uplatom jamstva na žiro-račun
naručitelja kao i u slučaju prilaganja tražene bankarske garancije.
Držimo da se gornjim pojašnjenjima ne zadire u prava i ravnopravnost zainteresiranih
ponuditelja, a objavom istih prije pojedinačnog priopćavanja bilo kojem ponuditelju,
omogućuje se svima da ih primjenjuju i koriste pod jedankim uvjetima.
U Makarskoj, 07. veljače 2013.
Povjerenstvo za prikupljanje i ocjenu ponuda

