
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-40/20-VII 

Дана: 04.09.2020. године 

Трг Јована Сарића 1.  

Краљево 
 

П И Т А Њ Е   П О Н У Ђ А Ч А 

Потенцијални понуђач – заинтересовано лице поставио је дана 03.09.2020. године питањe везано 

за ЈН број 404-40/20-VII у отвореном поступку јавне набавке радова на реализацији пројекта 

,,Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево“, објављене на 

Порталу ЈН дана 13.08.2020. године, постављеним питањем у погледу додтних информација, појашњења  

конкурсне документације постављањем следећег питања:  

1. ,,У конкурсној документацији као средство обезбеђења наручилац је навео да је понуђач у 

обавези да достави: меницу, оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције 

за добро извршење посла и оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 

отклањање недостатака у гарантном року. Наше питање гласи да ли су писма о намерама обавезујућег 

или необавезујућег карактера“ 
 

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 
 

      Постављено питање потенцијалног понуђача-заинтересованог лица у погледу појашњења 

конкурсне документације који се односи на тражена средства обезбеђења у поступку јавне набавке ЈН 

број 404-40/20-VII Комисија за јавну набавку појашњава на следећи начин:  

  На страни 10 конкурсне документације Наручилац јасно прописује које средство обезбеђења и у 

ком тренутку се доставља. Тако се на истој страни наводи да: 

1. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је 

у обавези да уз понуду достави: 1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то 

потписану, оверену и регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем, ОП обрасцем, 

картоном депонованих потписа, доказом о регистрацији менице-потврдом о регистрацији меница од 

стране пословне банке, на износ у висини од 10% понуђене цене без ПДВ-а, са клаузулом ,,без протеста“ 

и са роком важења који је 5 (пет) дана дужи од рока важења дате понуде.  

2. Оригинална писма о намерама пословне банке за издавање неопозивих и безусловних банкарских 

гаранција, плативих на први позив без приговора и то: А) Оригинал писмо о намерама пословне банке за 

издавање неопозиве и безусловне банкарске гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив 

без приговора, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности 30 (тридесет) дана 

дуже од уговореног рока за завршетак радова. В) Оригинал писмо о намерама пословне банке за 

издавање неопозиве и безусловне банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, 

плативе на први позив без приговора, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком 

важности 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока. Уколико понуђач уз понуду не 

достави писмо о намерама пословне банке да ће банка издати понуђачу банкарске гаранције за 

добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. Самим цитирањем дела документације Комисија појашњава, уважавајући постављено 

питање, да је самом конкурсном документацијом јасно наведено да ће понуда која не садржи оригинална 

писма о намерама пословне банке бити одбијена као неприхватљива па су самим тим тражена средства 

обавезујућег карактера у погледу исправности и прихватљивости понуде. 

        Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за 

подношење понуда НЕ ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да је крајњи рок за подношење понуда у овој 

јавној набавци 14.09.2020. године до 10
30 

часова. Отварање понуда је истог дана 14.09.2020. године у 

11
30 

часова 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


