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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 

у поступку јавне набавке радова мале вредности 

Радови на изградњи кошаркашког игралишта у Преконоги 

ЈН бр. 1.3.9 за 2018.годину 

 

ПИТАЊЕ: 

 

У конкурсној документацији – Радови на изградњи кошаркашког игралишта у Преконоги, ЈН 

радова – 1.3.9  на страни 15, поглавље 12, задњи ред, пише: 

 

-Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о 

намерама банке његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Нигде није наглашено да треба да се достави гаранција за озбиљност понуде. 

 

ОДГОВОР: 

 

Средстав обезбеђења која је потребно доставити су: 

 

Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, 

обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 

дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини 

од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Писмо не сме бити ограничено роком трајања 

(датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека 

важности уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не 

представља даљу обавезу за банку, као гаранта и  

Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје 

радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег 

карактера за банку, у висини од 5% укупне вредности уговора без ПДВа. Писмо не сме бити 

ограничено роком трајања ( датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, 

односно датум примопредаје радова, као ни садржину која се односи на политику банке и 

одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

 

У питању је грешка у конкурсној документацији и напомењемо да понуђач није у обавези да 

достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. 

 

 

                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


