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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 

у поступку јавне набавке мале вредности радова 

на изградњи бунара – ЈН бр. 1.3.5 (поновљени поступак) 

1.ПИТАЊЕ:  На страни 15/42 конкурсне документације у делу „Подаци о врсти, 

садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза 

понуђача“ као средство обезбеђења која су понуђачи дужни да доставе уз понуду, 

Наручилац под редним бројем 1) захтева  Оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла,  а под редним бројем 3) 

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, ..... у трећем пасусу на поменутој страници Наручилац наводи: 

„Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена 

писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.“ 

Молимо Вас да прецизније дефинишете средства финансијског обезбеђења, с обзиром на 

то да Банкарска гаранција за озбиљност понуде као средство обезбеђења није 

дефинисана конкурсном документацијом, односно помиње се једино у поменутом 

пасусу, те није могуће закључити захтевану вредност (проценат), рок важења и облик 

тражене гаранције, као и то да ли се уз Банкарску гаранцију за озбиљност понуде захтева 

и одређена пратећа документација. 

Молимо Вас да извршите исправку и усклађивање у делу Конкурсне документације који 

се односи на средства финансијског обезбеђења како би омогућили свим 

заинтересованим понуђачима да подношење прихватљивих понуда. 

ОДГОВОР: Наручилац припрема измену конкурсне документације због допуне 

техничких спецификација и предмера, тако да ће се исправити ова грешка у реченици, а 

иначе из осталог текста је јасно да се не  захтева достављање банкарске гаранције за 

озбиљност понуде. 

2. ПИТАЊЕ:  Да ли постоји одобрење за наведене радове по Закону о рударству и 

геолошким истраживањима 

ОДГОВОР: Не постоји одобрење, али је покренута процедура. 



3. ПИТАЊЕ:  Да ли постоји пројекат за бушење бунара по Рударству и геолошким 

истраживањима 

ОДГОВОР: Постоји Идејни пројекат израде истражно експлоатационог бунара.  

4. ПИТАЊЕ:  На страни 45 након бушења пречником 146 мм и изведених каротажних 

мерења уграђује се конструкција 140 мм,  КАКО ЈЕ ТО ИЗВОДЉИВО. 

ОДГОВОР: Због грешке у техничкој спецификацији и предмеру радова, где је 

изостављено накнадно проширење бушотине на 240 мм, уследиће Измена конкурсне 

документације са продужетком рока за достављање понуда. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


