
 

 

Др Александра Костића бр.9, Београд, Србија                         
 
 
 
 
Датум 10.10.2019. године 
 

 

 

Одговори на питања у вези јавне набавке ЈН 88/2019 Услуга вршења пројектантског 

надзора током извођења радова на изградњи објекта филијале Нови Сад 
 
   
 
 
Питање:  
Конскурном документацијом је тражено: 

Понуђач је у обавези да као средство обезбеђења уз понуду достави: 
1. Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде, на износ од 600.000,00 динара без ПДВ, са 

роком важења 60 дана дуже од рока важења понуде, која мора бити безусловна, неопозива и платива на 
први позив –у корист Наручиоца. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира ако Понуђач након истека рока за подношење 

понуда измени, повуче понуду или уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о 
јавној набавци и ако не достави средства финансијског обезбеђења предвиђена уговором; 

2. Обавезујуће писмо о намерама банке, у коме банка изјављује да ће издати безусловну и плативу 
на први позив банкарску гаранцију као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза, у складу са 

условима из конкурсне документације, са роком важења 60 дана дуже од рока важења понуде; 

Питање: 
Захтев за Преговарачки поступак ЈН 88/2019 послат је 08.10.2019 а крајњи рок за предају је 14.10.2019 у 

11 сати. За тражену банкарску гаранцију и писмо о намерама не можемо гарантовати да ће бити израђене 
од стране Банке у захтевном року (банка има своју процедуру и обавезу да изради гаранције у року од 7 

до 10 радних дана).  
Сву осталу документацију, захтевану конкурном документацијом за ЈН 88/2019, можемо доставити у 

траженом року, осим поменуте документације (гаранције и писма о намерама) коју издаје Банка. 

Конкурсном документацијом за ЈН 42/2019 услуга у отвореном поступку, на коју се преговарачки поступак 
ЈН 88/2019 наставља, за тражене банкарске гаранције и писмо о намерама био је рок 30 дана (и ми смо их 

и предали у траженом року). 
На основу напред наведеног и обзиром да је предмет преговачки поступак ЈН 88/2019 (са једним 

понуђачем), предлажемо да се рок за предају понуде помери за среду 16.10.2019 (или за неки каснији 

датум). 
 

Одговор: Наручилац ће одложити рок за подношење понуде на 16.10.2019. и објавити Обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

 

 

 Комисија за јавну набавку 
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