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ПОЈАШЊЕЊЕ  бр. 21 

ЈАВНА НАБАВКА БР. ОП/Р/03/16 

Објављено 21.03.2016. године 

Поводом захтева понуђача за додатним појашњењем тендерске документације за 

набавку бр. ОП/Р/03/16  - Радови на изградњи, реконструкцији, доградњи и надоградњи 

студентског дома, Студентски центар Крагујевац у Крагујевцу, достављамо вам следећe 

одговорe: 

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

У конкурсној документацији објављеној марта 2016. године на страни 6/101 

наведено је између осталог да понуђач мора да испуни додатне услове од којих 

50% мора да испуни носилац посла, а то се односи на: 

-број радно ангажованих- 120 запослених, 

-пословни приход у периоду 2012, 2013. и 2014, 

-пословни приход по основу радова који су предмет јавне набавке 

-расположиву механизацију 

-расположиво квалификовано особље 

 

Изменама и допунама конкурсне документације објављеној 04.04.2016, на 

страни 6/46 наведени су додатни услови које група понуђача испуњава заједно и 

односи се на горе наведене услове. 

Новим изменама и допунама од 13.06.2016. на страни 6/45 опет су наведени 

додатни услови од којих минимум 50% мора да испуни носилац посла и односи 

се на горе наведене услове. 

 

Која од горе наведених измена је важећа, тј. да ли носилац посла мора да испуни 

50% тражених додатних услова који се односе на број радно ангажованих, 

расположиво квалификовано особље, расположиву механизацију и пословне 

приходе? 

 

 



 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:  

Важећа је последња измена и допуна конкурсне документације, објављена 13.06.2016. 

године. С обзиром на то да су додатни услови знатно смањени у погледу броја 

лиценци-одговорних извођача радова и основа ангажовања као и техничког капацитета. 

Имајући у виду смањење додатних обавезних услова захтева се да носилац посла 

испуни 50% обавезних додатних услова у одређеном делу, како је дефинисано 

изменама и допунама конкурсне документације од 13.06.2016. године. 

 

2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

У конкурсној документацији за извођење радова на изградњи, реконструкцији, 

доградњи и надоградњи студентског дома, јавна набавка бр ОП/Р/03/16, на страни 

15/101 наведено је да је понуђач дужан да достави оригиналне примерке писама о 

намерама банке за издавање банкарских гаранција...и то: 

            Писмo о намерама банке за издавање банкарске гаранције  за повраћај аванса у износу 

од 25% од вредности уговора са роком важења најмање 30 дана дужим од истека 

коначног рока за комплетно извршење посла , Писмo о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције  за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности 

уговора и са роком важења 45 дана дужим од истека коначног рока за комплетно 

извршење посла. Писмo о намерама банке за издавање банкарске гаранције  за 

отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 10% од вредности уговора са 

роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока. Да ли су писма о намерама 

обавезујућа или необавезујућа? 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

Свака пословна банка издаје банкарске гаранције и писма о намера банке за издавање 

банкарских гаранција  у складу са пословном политиком банке и кредитном 

способношћу клијента, због чега наручилац не улази у пословну политику банке да ли 

ће на писмима о намерама стајати да су обавезујућа или не.  Наручилац захтева (страна 

15. измена и допуна конкурсне документације) да писма о намерама за издавање 

банкарских гаранција буду оригинална и да морају да садрже клаузуле да ће банкарске 

гаранције (за повраћај аванса, за добро извршење посла и за отклањање недостатака у 

гарнтном року) бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на 

приговор, а у корист наручиоца. 

 

3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  

 

Да ли је рок важења писма о намерама за издавање банкарске гаранције  за повраћај 

авансног плаћања једнак року важења понуде или је рок важности једнак року 

важења гаранције- 30 дана дужи од истека коначног рока за комплетно завршење 

посла? 

 

Да ли је рок важења писма о намерама за издавање банкарске гаранције  за добро 

извршење посла једнак року важења понуде или је рок важности једнак року 

важења гаранције- 45 дана дужи од истека коначног рока за комплетно завршење 

посла? 



 

Да ли је рок важења писма о намерама за издавање банкарске гаранције  за 

отклањање недостатака у гарантном року или је рок важности једнак року важења 

гаранције- 30 дана дужи од уговореног гарантног рока? 

 

 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса, за добро 

извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року је неопходно да имају 

рок важности минимум колико важи и понуда. 


