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СОКОБАЊА
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну
набавку у отвореном поступку – Геодетско-технички радови на комасацији дела катастарских
општина Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац, ЈН
бр.30/18.
Дана 10.10.2018. године, примили смо захтев за додатне информације/појашњења у вези јавне
набавке у отвореном поступку – Геодетско-технички радови на комасацији дела катастарских
општина Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац, ЈН
бр.30/18 у оквиру кога су постављена следећа питања:
„Питање број1. Ко потписује и оверава Образац VI-2 да ли овлашћено лице понуђача који је
овлашћени заступник у заједничкој понуди или овлашћено лице члана групе понуђача.
Питање број 2. Образац XXI у конкурсној документацију се налази на две стране. Да ли да сваки
понуђач исправи документацију да се поменути образац нађе цео на страни 52/52 или ћете ви извршити
исправку и објавити исправљени образац.
Питање број 3. На страни 17/52 у делу V. Упутство понуђачима како да сачине понуду у услову под
редним бројем 14 тачке 3 и 4 а тиче се писма о намерама банке тражимо појашњење пошто су нас данас
у банци питали да ли се ради о Обавеујућем или Необавезујућем писму о намерама ... Како су нам
објаснили то је скоро исто само је разлика је у цени коштања за Понуђача велика а она се огледа у
следећем:
• Код обавезујућег писма од дана издавања писма Понуђач плаћа банци трошкове као да је добио
гаранцију иако можда не добије посао а трајање је до датума наведеног као рок важности гаранције;
• Код необавезујућег писма Понуђач плаћа само неки мањи паушал Банци за издавање писма а тек ако
добије посао на тендеру добија гаранцију и тек од тог тренутка плаћа трошкове банци а Наручилац већ
има гаранцију за озбиљност понуде па у случају да изабрани понуђач не достави гаранцију банке у
року од 15 дана од дана потписивања уговора Наручилац може активирати ту гаранцију за озбиљност
понуде како сте већ предвидели у самој Тендерској документацији.
Питање је следеће: Да ли може Понуђач да достави необавезујуће писмо о намерама банке за издавање
гаранција за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року а тек ако добије
посао по потписивању Уговора у року од 15 дана да достави банкарску гаранцију а другу гаранцију за
отклањање недостатака у гарантном року при записничкој примопредаји послова а у случају да
изабрани понуђач то не уради Наручилац може да активира гаранцију за озбиљност понуде.“

Комисија за јавну набавку је дана 10.10.2018. године, размотрила постављена питања и на
основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације
/појашњења, на постављена питања:

1. Образац VI-2 потписује и овлашћено лице понуђача који је овлашћени заступник у
заједничкој понуди.
2. Образац XXI у конкурсној документацију се налази на две стране и ваки понуђач може
исправи документацију да се поменути образац нађе цео на страни 52/52.
3. Смисао издавања Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције је да ће
банка издати банкарску гаранцију уколико понуђач добије посао, те понуђач може да
достави „необавезујуће“ писмо о намерама банке за издавање гаранција за добро
извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року а тек ако добије посао
по потписивању Уговора у року од 15 дана да достави банкарску гаранцију а другу
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року при записничкој примопредаји
послова а у случају да изабрани понуђач то не уради Наручилац може да активира
гаранцију за озбиљност понуде.
Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
Комисијa за јавну набавку с.р.

