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Број: 01-03-2/2017._8 

18.09.2017. године 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 у отвореном поступку јавне набавке радова– уређење урбаних џепова 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-03-2/2017 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у 

отворено поступку јавне набавке радова– уређење урбаних џепова, ред. ЈН бр. 01-03-2/2017 

 

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

заинтересовано лице у поступку јавне набавке радова– уређење урбаних џепова, ред. ЈН бр. 01-03-2/2017, 

се дана 15.09.2017. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за додатно појашњење у 

вези са припремањем понуде.  

Захтев за појашњење у вези са припремањем понуде, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-03-2/2017._7., 

од 15.09.2017. 

 

I Питањe заинтересованог лица  број 1: 

Da li je moguće da ponuđač umesto menice kao sredstvo finansijskog obezbeđenja dostavi bankarsku 

garanciju za ozbiljnost ponude, za dobro izvršenje posla i za otklanjanje nedostataka u garantnom  roku? 

 

Kao objašnjenje postavljenog pitanja, ponuđač navodi da je članom 12. stav 3. Pravilnika o obaveznim 

elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova 

("Službeni glasnik RS" br. 29/2013 i 104/2013), kao jedno od mogućih sredstava obezbeđenja navedena 

bankarska garancija, jednako kao što je to i menica. Napominjemo da je dostavljana bankarske garancije 

takođe povoljnije za naručioca jer pruža veću zaštitu u obezbeđenju ispunjenja obaveza ponuđača. Naručilac 

bankarsku garanciju može naplatiti, bez obzira na likvidnost ponuđača, odnosno bez obzira da li je račun 

ponuđača u blokadi ili nije, što sa menicom nije slučaj. 

 

Одговор Наручиоца на питање број 1: 

Наручилац врши измену Конкурсне документације 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, тако да сада гласи: 

 

''13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Финансијска гаранција за озбиљност понуде 

1. Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде 

 

Меница се доставља УЗ  ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде. 
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Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу 

доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС 

(резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС).  

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћеног лица 

за располагање средствима на рачуну, који се налази на депо картону банке и оверена печатом. 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од 

дана истека рока важења понуде (Образац 6) и копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

Меница се издаје на износ од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а). 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди 

продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен 

рок важења понуде. 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности 

понуде (без ПДВ-а)у случају: 

- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде (назначено од стране понуђача 

у обрасцу понуде); 

- да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току 

периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор и/или не достави средство 

обезбеђења за добро извршење посла уз уговор. 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након потписивања оквирног 

споразума и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, на писмени захтев. 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов писмени захтев, 

након закључења уговора. 

 

Финансијска гаранција за добро извршење посла 

 

2. Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла 

 

Меница се доставља истовремено са закључењем УГОВОРА. У супротном сматраће се да је понуђач одбио 

да закључи уговор, у ком случају Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем. 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ уз меницу доставља 

копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат 

претраге регистра меница и овлашћења НБС). 

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћеног лица 

за располагање средствима на рачуну, који се налази на депо картону банке и оверена печатом. 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од 

дана истека рока важења уговора (Образац 7) и копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

Меница се издајена износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а). 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења уговора, обавеза је понуђача је да обезбеди 

продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен 

рок важења уговора. 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од 

вредности појединачног уговора (без ПДВ-а)у случају: 

- да понуђач не извршава уговорене обавезе под уговореним условима, у уговореном року и на 

уговорени начин и уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Наручиоца, као и ако 

понуђач не достави средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. 

Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен 

уговор, након истека рока важења, на писмени захтев. 

 

Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

3. Бланко соло меница као средство обезбеђења 

за отклањање недостатака у гарантном року 
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Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 

10% од вредности коначно изведених радова, по Коначном обрачуну, без ПДВ-а. 

Меница се доставља се уз издати рачун. 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу 

доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС 

(резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). 

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћеног лица 

за располагање средствима на рачуну, који се налази на депо картону банке и оверена печатом. 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено Менично овлашћење, са роком важења минимум 30 дана 

дуже од дана истека гарантног рока (Образац 8). 

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју понуђач наводи у Меничном овлашћењу. 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење гарантног рока, обавеза је понуђача да обезбеди продужење 

важења Меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен гарантни рок. 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају: 

- Да изабрани понуђач у току трајања гарантног рока, у року који му одреди Наручилац, по 

рекламацији, не усклади квалитет изведених радова, угрђеног материјала и опреме, које су 

предмет набавке, са захтевима Наручиоца. 

Средство обезбеђења за отлањање недостатака у гарантном року биће враћено изабраном понуђачу са којим 

је закључен уговор, 30 дана након истека гарантног рока, на писмени захтев. 

Код заједничке понуде средство финансијског обезбеђења које је предвиђено Конкурсном документацијом 

обавеза је члана групе понуђача одређеног Споразумом. 

 

ИЛИ 

 

„Понуђач може као Средства финансијског обезбеђења доставити и оригинал банкарске гаранције: 

За озбиљност понуде: Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде 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. Рок се рачуна од дана отварања понуда). Банкарска гаранција за озбиљност 

понуде се доставља уз понуду; 

За добро извршење посла: Оригинал банкарска гаранција за добро извршења посла мора бити неопозива, 

на први позив наплатива, без приговора, на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком 

важења 30 дана дуже од истека рока важења уговора. Банкарска гаранција се доставља у року од 10 дана од 

дана закључења уговора.  

За отклањање недостатака у гарантном року: Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у 

гарантном року мора бити неопозива, на први позив наплатива, без приговора, на износ од 10% од вредности 

коначно изведених радова, по Коначном обрачуну, без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од истека 

гарантног рока. Банкарска гаранција се доставља у року од 10 дана од дана издавања рачуна.  

 

Понуђач уз понуду, поред банкарске гаранције за озбиљност понуде, доставља и: 

-  Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђач закључи уговор о јавној набавци издати 

оригинал банкрску гаранцију за добро извршења посла, неопозиву, на први позив наплативу, без 

приговора, са роком важења 30 дана дуже од истека рока важења уговора  

 

И 

 

- Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђач закључи уговор о јавној набавци издати 

оригинал банкрску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, неопозиву, на први позив 

наплативу, без приговора, са роком важења 30 дана дуже од истека гарантног рока. 

 

Банкарске гаранције се реализују на исти начин и под истим условима као и менице.'' 
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II Питањe заинтересованог лица  број 2: 

U konkursnoj dokumentaciji, strana22, OBRAZAC BR 5, Obrazac ponude sa strukturom cene; 
PODOPOLAGAČKI RADOVI, pozicija br. 1, Nabavka, dovoz i ugradnja behaton ploča tipa "kvadrat 30/30" 

sivih i "kvadrat 10/1O" terakota, d=8cm za kolske prilaze i zasipanje oštrim peskom spojnica a pored 

ivičnjaka cementnim mlekom sa lakim valjanjem -nabijanjem.Prepostavljanja behaton ploča gornju površinu 
podloge posuti cementom 5kg/m2. U cenu uračunato i eventualno nivelisanje postojećih poklopaca šahtova. 

Kolske prilaze na licu mesta preciznije usaglasiti sa sa stanjem na terenu. Behaton postaviti u padu ka zelenoj 

površini i kanaletama prema stanju na terenu. Obračun po m2. Ukupna površina 625m2. 

 

Predmerom je definisana ukupna površina (količina) ploča koja se postavlja. Molim Vas definišite koliko od 

ukupne povšine (količine) se ugrađuje behaton ploča tipa "kvadrat 30/30" siva a na koliko ploča tipa kvadrat 

10/1O" terakota, d::8cm? 

 

Одговор Наручиоца на питање број 2: 

 

Предвиђене количине коцки 10x10x8cm је 63 m2. 

 

Предвиђене количине коцки 30x30x8cm је 562 m2. 

 

 

 

Истовремено Наручилац је услед техничке грешке код средства обезбеђења за отклањање недостатака у 

гаратноном року (менице) навео да се иста доставља у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, а 

треба да гласи: ''у висини од 10% од вредности коначно изведених радова, по Коначном обрачуну, без 

ПДВ-а'', као што је наведено у Поглављу VI – Модел уговора. 

 

 

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације (у свим њеним 

Поглављима на које се предметнe изменe односe) и објавиће пречишћени текст, у којем ће извршене 

измене бити видно обележене. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


