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СОКОБАЊА 

             

                                               

ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку у отвореном поступку радови – Грађевински радови на реконструкцији основне 

школе ,,Митрополит Михаило'' у Сокобањи,  ЈН бр. 30/19. 

 

Дана 23.09.2019. године, примили смо  захтев за додатне информације/појашњења у вези 

јавне набавке у отвореном поступку радови–  Грађевински радови на реконструкцији основне 

школе ,,Митрополит Михаило'' у Сокобањи,  ЈН бр. 30/19 у оквиру кога су постављена 

следећа питања: 

 

„ Molim vas za pojašnjenje u vezi javne nabavke br 30/19 Radovi na rekonstrukciji osnovne škole 

„Mitropolit Mihailo“ u Sokobanji.  

 

1. Na strani 19 konkursne dokumentacije navedeno plaćanje na sledeći način: 30% avans, 70% po 

situacijama, isto je navedeno i u modelu ugovora. Da li može da se traži manji avans od 30%?  

 

2. Pisma o namerama banke za izdavanje garancija su obavezujućeg karaktera za banku gde se 

banka obavezuje da će izdati garanciju sa rokom važenja ne kraćeg od roka određenog u 

konkursnoj dokumentaciji. Što znači da su i rokovi važenja garancija definisani konkursnom 

dokumentacijom, a traže se pisma o namerama koja ne mogu biti ograničena rokom trajanja 

datumom. Da li mogu i pisma da budu sa rokom važenja kao i garancije koje će imati definisan rok 

važenja? „ 

   

Комисија за јавну набавку је дана 25.09.2019. године, размотрила постављена питања и на 

основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације 

/појашњења, на постављена питања: 

Додатне информације и појашњења конкурсне документације 

 

1.  У конкурсној је јасно дефинисано да аванс који се захтева мора износити 30%, односно: 

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 без ПДВ-а, 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. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну 

набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко 

пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у 

иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен 

у динарима. 



2. Сви рокови важења банкарских гаранција као и Оригинали писма о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције су дефинисани конкусном документацијом, и ограничење рока 

се односи на датум а не на период важења, јер је свуда прецизирано у ком року се које средство 

обезбеђења доставља и који му је период важности. 

 

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. 

 

  


