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ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 у отвореном поступку јавне набавке – извођење радова у нискоградњи 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-03-1/2017. 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у отворено 

поступку јавне набавке: извођење радова у нискоградњи, ред. ЈН бр. 01-03-1/2017. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке: извођење радова у нискоградњи, ред. ЈН бр. 01-03-1/2017, се 

дана  10.08.2017. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, захтевом за додатно појашњење у вези са 

припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем:01-03-1/2017._11., од 10.08.2017. 

 

I Питањe заинтересованог лица: 

I У измени конкурсне документације за предметну јавну набавку предвиђена су следећа средстава 

обезбеђења 

''Понуђач уз понуду доставља Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђач закључи уговор о јавној 

набавци издати оригинал набкарску гаранцију, неопозиву, на први позив наплативу, без приговора, са роком 

важења 30 дана дуже од истека рока важења уговора/гарантног рока, односно рока за коначно извршење 

уговорне обавезе.'' 

 

Питање I: 

Да ли је Наручилац предвидео писмо о намерама за издавање гаранција и за добро извршење посла и 

за отклањање грешака у гарантном року. 

 

Молимо Вас да прецизирате вредност писма и рок трајања. 

 

Одговор Наручиоца: 

 

У складу са дефинисаним условима у конкурусној документацији, уколико се Понуђач одлучи да као 

средство обезбеђења за озбиљност понуде достави банкарску гаранцију потребно је да у понуди приложи: 

1. Једну оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде, а која мора бити неопозива, на први 

позив наплатива, без приговора, на износ од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 30 дана 

дуже од истека рока важења понуде (рок важења понуде одређује понуђач и не може бити краћи од 60 дана 

од дана отварања понуда). 

 

и 

 

2. Једно Писмо о намерама банке, а којим банка потврђује/гарантује да ће Понуђачу у случају да му 

буде додељен уговор о јавној набавци издати му неопозиву, без приговора, на први позив наплативу 

оригинал банкарску гаранцију за добро извршења на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са 

роком важења 30 дана дуже од истека рока важења уговора/гарантног рока, односно рока за коначно 

извршење уговорне обавезе.  
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Банка предметним Писмом гарантује да ће Понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у 

висин од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, услед чега Наручилац не може у номиналној вредности да 

прецизира вредност Писма о намерама. 

 

У вези са роком трајања Писма о намерама, Наручилац није ограничио време његовог трајања. 

Ово стога што обавеза банке настаје „у случају (будућа неизвесна чињеница – уколико буду испуњени сви 

услови и захтеви из конкурсне документације) да му (понуђачу) буде додељен уговор о јавној набавци“, у 

ком случају (даном закључења уговора) почиње да тече рок од 10 дана за достављање банкарске гаранције. 

 

Наиме, у конкурсној документацији у Поглављу VII – Упутство понуђачима како да сачине понуду, под 

тачком 13 - Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача, у делу банкарске гаранције наведено је, између осталог,  да се ''Банкарске 

гаранције се реализују на исти начин и под истим условима као и менице''. 

Како је у наведеној тачки Поглавља VII, у делу у којем  Наручилац дефинише менице као средство 

обезбеђења, наведено је да се меница за добро извршења посла доставља истовремено са закључењем 

уговора, у супротном сматраће се да је Понуђач одбио да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да 

активира средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 

Из наведеног произилази да у случају да Изабрани понуђач у року од 10 дана од дана закључења уговора не 

достави оригинал банкарску гаранцију за добро извршења посла, Наручилац ће активирати банкарску 

гаранцију за озбиљност понуду.  

 

Имајући у виду наведено Наручилац није ограничио рок важења Писма о намерама банке. 

 

 

Наручилац овим путем истиче да предметно додатно појашњење не представља измену Конкурсне 

документације. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

  

 


