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        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

У ГРАДУ Jн  19/2020 доставља: 

 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 

 
Питање 1: 
Naručilac je na strani 178 Konkursne dokumentacije, u okviru tačke 12, Uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu, 
naveo: 
 

12) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  

 

Понуђач је дужан да у понуди достави  Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, обавезујуће писма о 

намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла и обавезујуће писма о намерама банке 

за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року.  

 

12.1. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у 

гарантном року у висини од  5%од понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца, са клаузулама: 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позиви сароком важности најмање 

30(тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока. 

Рок важења писма о намерама банке, морабити исти као и рок важења понуде.  

Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде писма о намерама банке 

понуђачима којима није доделио уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за писмо о намерама банке за отклањање 

грешака у гарантном року, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

Molimo Naručioca da potvrdi šta je potrebno od finansijskog obezbeđenja dostaviti uz ponudu. 

 

Одговор Наручиоца: 

Појашњење  :  На дан отварања понуда: 

 Понуђач је дужан да у понуди достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, обавезујуће писма о 

намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла и обавезујуће писма о намерама банке за 

издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року.  

 

  Комисија за јавну набавку 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 



 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


