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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

Број: 404-108-2/19-VII 

Дана: 15.01.2020. године 

Трг Јована Сарића 1. 

К р а љ е в о 
 

П И Т А Њ Е   П О Н У Ђ А Ч А 

         Потенцијални понуђач као заинтересовано лице је дана 14.01.2020. године електронском 

поштом у 11,35 часова поставио питање везано за појашњење Конкурсне документације 

покренутог отвореног поступка јавне набавке ЈН број 404-108/19-VII набавка радова на   

изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом у Краљеву, за потребе 

града Краљева као Наручиоца, у оквиру реализације Државног  програма  обнове и унапређења 

објеката јавне намене у јавној својини у областима  образовања, здравства и социјалне заштите 

који је утврдила Влада РС, објављене на Порталу ЈН дана 20.12.2019. године, са роком за 

подношење понуда закључно до 24.01.2020. године. 

         Потенцијални понуђач тражи појашњење везано за тражени гарантни рок за изведене радове 

односно да ли је он 36 месеци или 24 месеца од примопредаје радова, имајући у виду да je у 

Поглављу VI на страни 46 од 323 Конкурсне документације, у оквиру Упутства понуђачима како 

да сачине понуду, у тачки 9.2. стоји: „Гаранција за радове на изградњи објекта Основне школе 

„Свети Сава“ са фискултурном салом у Краљеву не може бити краћи од 36 месеци од дана 

примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, 

осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно 

радова другачије одређено“. Даље у Поглављу XI на страни 69 од 323 Конкурсне документације, 

у оквиру Моделa уговора у члану 13. стоји да исти износи 2 године, без могућности да 

потенцијални понуђач упише колико износи гарантни рок. Потенцијални понуђач моли да се 

ускладе услови из Конкурсне документације у погледу гарантног рока и пита да ли то значи да 

гаранција за радове треба да буде 24 месеца од дана примопредаје радова?    

  
 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 
       

Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, 

разматрала постављено питање потенцијалног понуђача - заинтересованог лица у отвореном 

поступку јавне набавке ЈН број 404-108/19-VII набавка радова на изградњи објекта Основне 

школе „Свети Сава“ са фискултурном салом у Краљеву, за потребе Града Краљева као наручиоца, 

објављене на Порталу ЈН дана 20.12.2019. године и роком за подношење понуда од 35 дана 

закључно до 24.01.2019. године. Комисија за јавну набавку обавештава заинтересована лица да се 

ради о реализацији пројекта који је одобрен и који се у потпуности финансира преко Канцеларија 

за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, сагласно Државном програму обнове и 

унапређења објеката јавне намене у јавној савојини у областима образовања, здравства и 

социјалне заштите Владе РС и закљученом уговору Канцеларије са Градом Краљевом као 

наручиоцем, а који на основу датих овлашћења и сагласности Канцеларије спроводи сам поступак 

ове јавне набавке.  
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Комисија за јавну набавку ЈН број 404-108/19-VII набавка радова на изградњи објекта 

Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом у Краљеву, појашњава Конкурсну 

документацију и даје одговор на постављено питање потенцијалног понуђача и да је у Поглављу 

VI на страни 46 од 323 Конкурсне документације у оквиру Упутства понуђачима како да сачине 

понуду начињена техничка грешка у погледу траженог минималног гарантног рока тако што 

истовремено стоји у тачки 9.2. Упутства и гарантни рок од 36 месеци и 24 месеца, на шта 

оправдано у свом захтеву за појашњење Конкурсне документације и указује потенцијални 

понуђач. Наручилац обавештава сва заинтересована лица да гаранција за изведене радове на 

изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом у Краљеву не може бити 

краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, а потенцијални понуђач у својој понуди у 

датом Обрасцу понуде (Поглавље VII) попуњава понуђени гарантни рок-период који не сме бити 

краћи од овог минимума. Понуђени гарантни рок се уноси у модел уговора који се закључује са 

најповољнијим понуђачем.      

    

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


