
14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26

тел. 014 222-512 , факс : 014/244-508

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” 124/2012,
14/2015 и 68/2015) наручилац објављује

Одговор на питање понуђача и захтеве за појашњења у вези
ЈН 02/2020- набавка услуге грађевинске механизације

Питања понуђача:

1. Обзиром да је Наручилац објавио једну конкурсну документацију да ли то значи да се обе
партије уписују у једну документацију или се предају одвојено (два комплета исте конкурсне
документације) у случају конкурисања Понуђача за обе партије. Претпостављамо да је за
предају једне партије јасно да се предаје једна и то дата конкурсна документација.

2. Молимо Наручиоца да пружи детаљније информације о средствима обезбеђења - писмо о
намерама банке за добро извршење посла и банкарска гаранција за озбиљност понуде која је
тражена у конкурсној документацији, на коју вредност треба да гласе и до кад треба да трају?

3. Као средства обезбеђења потребно је уз понуду доставити банкарску гаранцију за
озбиљност понуде и писмо о намерама банке за добро извршење посла. Потребно нам је да
дефинишете износ и рок важења писма о намерама и гаранције.

4. Потребна су нам следећа појашњења конкурсне документације за ЈН 02/2020 чији је
предмет “услуге грађевинске механизације” у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама:
- На страни 19/24 конкурсне документације под тачком 23. тражено је:

23. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
- банкарска гаранција за озбиљност понуде и
- писмо о намерама банке за добро извршење посла.

Како би банка издала тражена средства обезбеђења потребно је допунити исту са следећим:

I Банкарска гаранција за озбиљност понуде - оригинал
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно

група понуђача је у обавези да уз понуду достави Писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за добро извршење посла - ОРИГИНАЛ, које морају бити безусловне,
без приговора и плативе на први позив и то: писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са
роком важења од најмање 60 дана од дана отварања понуде.

Износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или
процентуално од вредности понуде, при чему узети у обзир укупну вредност понуде
изражене у динарима без ПДВ-а.

Банкарска гаранција за добро извршење посла - Понуђач чија понуда буде изабрана као
најповољнија дужан је да банкарску гаранцију за добро извршење посла достави наручиоцу у



року од 7 дана од дана закључења уговора.

Молимо вас да допуните конкурсну документацију са горе наведеним објашњењем,
како би пословне банке могле да издају тражено средство обезбеђења и тако избегнете
обуставу поступка саме јавне набавке.

Oдговор наручиоца:

1. У конкурсној документацији за ЈН 02/2020 - Услуге грађевинске механизације, предвиђена
су два обрасца понуде, посебно за партију 1. и за партију 2. У моделу уговора, у члану 3.
предвиђено је да се уписе укупан износ понуде са и без ПДВ-а за партију 1, као и за партију 2.
Тако да нема потребе штампати и попуњавати дупло конкурсну документацију. Довољно је
да се један примерак конкурсне документације попуни у свим предвиђеним пољима за то, за
партију 1 као и за партију 2 (уколико се конкурише за обе партије).

2. На страни 19. конкурсне документације за ЈН 02/2020 - Услуге грађевинске механизације,
допуњен је став број 23, као и на страни 30. конкурсне документације, у моделу уговора
члан 8. је допуњен и они сада гласе: Приликом достављања понуде неопходно је доставити и:
- писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу
од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и са роком важења од 60 дана од дана
отварања понуда.
- Банкарска гаранција за добро извршење посла коју је понуђач чија понуда буде изабрана као
најповољнија дужан да достави наручиоцу у моменту закључења уговора. Банкарска
гаранција мора имати клаузулу да је “неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без
права на приговор”. Код уговора који се реализује до финансијског испуњења, банкарска
гаранција за добро извршење посла мора да важи 30 дана дуже од истека важности уговора
уз могућност продужавања уколико се предметни уговор финансијски у назначеном року не
изврши, односно иста ће бити враћена и пре истицања важења од 12 месеци уколико се
Уговор за који је издата финансијски испуни пре 12 месеци.

У Ваљеву 04.03.2020. год. КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


