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ЈНОП 05/2019-1.2.1
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

за Јавну набавку услуга – Услуге израде пројектне документације, редни број ЈНОП 05/20191.2.1, на писани захтев заинтересованог лица, који је упућен путем електронске поште дана
27.08.2019. године.
Питање бр. 1
У конкурсној документацији у поглављу IX Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка
11. Средства финансијског обезбеђења на страни 70 од 76 наводите:
„Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, 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 повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је
30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се
односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као
гаранта.
3. Понуђач је дужан да уз понуду достави 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 не мањој од 10% укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној
документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати
садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу
за банку, као гаранта.“
Скрећемо пажњу наручиоцу да је захтев да писмо о намерама банке не сме бити ограничено
роком трајања (датумом) представља услов који је практично немогуће испунити, обзиром да

ниједна банка не издаје писма о намерама за издавање гаранција, нити банкарске гаранције које
су неограниченог рока трајања. Осим тога, писмо о намерама банке не представља средство
обезбеђења које се као такво може реализовати нити постоје услови за његову активацију, као
што је то случај са банкарском гаранцијом. Понуђач је свакако већ дужан да у понуди достави
банкарску гаранцију за озбиљност понуде коју наручилац може активирати у ситуацијама да
изабрани понуђач не достави, полису осигурања, банкарску гаранцију за повраћај аванса и за
добро извршење посла.
Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију тако да одреди рок трајања писма о
намерама банке, на пример 30 дана дуже од рока важења понуде који износи 60 дана што је и
дуже од рока важења гаранције за озбиљност понуде, имајући у виду да је наведено разуман
рок у коме ће изабрани понуђач доставити средства oбезбеђења и полису осигурања у складу са
уговором, а исто представља услов који је могуће испунити.

Одговор:
Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће у складу са истом извршити измену
конкурсне документације.
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