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Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 

 
www.oktobar.co.rs   e mail: info@oktobar.rs

  
Број:01-03-1/2019-10 

Датум:03.10.2019. 

ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Извођење радова у нискоградњи 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-03-1/2019 

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

набавке: Извођење радова у нискоградњи, ЈН 01-03-1/2019 

 

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,ЈН 01-03-1/2019, 

обратило се Наручиоцу путем електронске поште Захтев за појашњење у вези са припремањем понуде , 

заведен код Наручиоца под  бројем: 01-03-1/2019-8, од 01.10.2019. и Захтев за појашњење заведен код 

Наручиоца под  бројем: 01-03-1/2019-9 од 03.10.2019. 

 

1. Питањe заинтересованог лица: 
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Одговор Наручиоца: 

 

Наручилац врши измену Конкурсне документације на страни 29/47 и страни 38/47 у Поглављу VI МОДЕЛ 

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА/УГОВОРА/ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА и на страни 44/47 

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: 

Додаје се: 

 

ИЛИ 

 

„Понуђач може као Средства финансијског обезбеђења доставити и Банкарске гаранције: 

 

За озбиљност понуде: Банкарска гаранција мора бити неопозива, на први позив наплатива, без приговора, на 

износ од 2% од понуђене цене, са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека рока важења понуде 

(рок важења понуде одређује понуђач и не може бити краћи од 60 (шездесет) 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 (Оквирни споразум): Банкарска гаранција мора бити неопозива, на први позив 

наплатива, без приговора, на износ од 10% од вредности оквирног споразума, са роком важења 30 

(тридесет) дана дуже од истека рока важења оквирног споразма. Банкарска гаранција се доставља 

најкасније у року од 10 дана од дана закључења оквирног споразума.  

 

Понуђач уз понуду доставља Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђачу буде додељен оквирни 

споразум издати Банкарску гаранцију, неопозиву, на први позив наплативу, без приговора, са роком важења 

30 дана дуже од истека рока важења оквирног споразума. 

 

За добро извршење посла (Уговор): Банкарска гаранција мора бити неопозива, на први позив наплатива, без 

приговора, на износ од 10% од уговорене вредности, са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека 

рока важења уговора. Банкарска гаранција се доставља у року од 10 (десет) дана од дана закључења 

уговора.  

 

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

набавци ана основу оквирног споразума издати Банкрску гаранцију, неопозиву, на први позив наплативу, 

без приговора, са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека рока важења уговора, и то за сваки 

појединачни уговор који понуђач буде закључио са Наручиоцам на основу оквирног споразума, у току 

важења оквирног споразума. 

 

Банкарске гаранције се реализују на исти начин и под истим условима као и финансијске гарананције 

менице. 

 

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 све 

извршене измене бити видно обележене. 
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2. Питањe заинтересованог лица: 

 
 

Одговор Наручиоца: 

 

У вези да наведеним Наручилац појашњава: 

Модел Оквирног споразума/Уговора се не попуњава.  

Модел Оквирног споразума/Уговора потписати (потпис од стране овлашћеног лица понуђача), чиме понуђач 

потврђије да је у свему сагласан са садржином Оквирног споразума/уговора који ће Наручилац закључити са 

изабраним понуђачем.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – модел Оквирног споразума/Уговора се потписује у складу 

са Споразумом који је саставни део понуде. 

 

У осталом делу Конкурнса документација у поступку јавне набавке број 01-03-1/2019 остаје непромењена. 

 

Будући да се измена Конкурске документације врши 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 

Ценећи да измена конкурусне документације није суштинска већ техничке природе и да олакшава начин 

припремања понуде, нови рок за подношење понуда је до 10.10.2019. до 10.00 часова, без обзира на начин 

слања. 

Отварање понуда ће се одржати 10.10.2019. у 10.30 часова. 

 

Измена Конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

03.10.2019. године. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
        

 


