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Наручилац, Општина Неготин, Комисија за јавну набавку број 5/2018, на основу 

члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС„ број 68/2015) даје : 

 

 

 

 

 III  ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку број 5/2018 у отвореном поступку 

зa доделу Уговора о јавној набавци  радова - Реконструкција и доградња 

постојећег управног објекта П+1 са пратећим садржајем у функцији базена 

у улици Јована Динкића на кп.бр.3297/4 КО Неготин  

 

  

Један од потенцијалних понуђача поставио је следећа питања: 

 

1. Поштовани, 

 

Молимо да нам дате одговор на питања о јавној набавци на реконструкцији и 

доградњи постојећег управног објекта П+1 са пратећим садржајем у функцији 

базена у улици Јована Динкића на кп.бр.3297/4 КО Неготин. 

 

Такође вас молимо да нас обавестите да ли је потребно да понуђач извади нову 

банкарску гаранцију пошто је померен датум отварања тендера за 04.05.2018. 

од 26.04 и то на захтев понуђача а не на основу неправилности у тендерској 

документацији.  

 

Као и ко сноси трошкове продужења гаранације, пошто смо гаранцију добили 

на првобитни датум и период који сте ставили у документацији, а рок се сада 

продужава наизглед на одговорност инвеститора, услед чега документ постаје 

неважећи. 

 

Исто би смо молили да нас обавестите, који је разлог за продужење рока за 

предају понуде. 

 

Унапред хвала, поздрав. 

 

 



Одговор: 

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити 

неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први 

позив, у корист Наручиоца општина Неготин. Поднета банкарска гаранција не 

може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  

1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или 

измени своју понуду; 

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци;  

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за 

објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету 

причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су 

предмет уговора.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде 

понуђачима са  

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним 

понуђачем. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде 

у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

1. 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.  

2. 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 не мањој од  5% 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.  



- Из горе наведеног дужни сте да продужите важност Банкарске гаранције за 

озбиљност понуде о свом трошку. 

- Наручилац је примио захтев за обилазак локације. Поштујући начела јавних 

набавки, између осталог Начело обезбеђивања конкуренције и Начело 

једнакости понуђача, морао да измени конкурсну документацију а самим 

тим с обзиром да је измена била седмог дана пре отварања понуда  морао да 

продужи рок за отварање понуда.   

 

Комисија за јавну набавку број 5/2018 

 

 

 


