РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
Општинска управа општине Сјеница
Број: 1.3.7/2019
Дана : 04.10.2019. год.
Ул.Краља Петра Првог бр. 1
СЈЕНИЦА

У складу са чланом 63. ЗЈН („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) даје се
следеће објашњење за јавну набавку 1.3.7 Радови на изградњи локалних путева И улица на
територији општине Сјеница
Наручилац је добио захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде од заинтересованог лица,
Питање:
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈН бр.1.3.7
У циљу припреме прихватљиве понуде за набавку радова
ЈН- 1.3.7-радови на изградњи локалних путева И улица на територији општине Сјеница,
молимо Вас да нам појасните следеће:
На страни 13. У оквиру Упутства понуђачима како да сачине понуду стоји измеђуосталог да
уз понуду треба доставити: ….
9.банкарску гаранцију за озбиљност понуде:
11.оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење
посла,
12.оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року.
На страин 17. За тачку 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Стоји да …”Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора достави
бланко сопствену меницу бет протеста која мора бити евидентирана у Регистру меница И
овлашћења НБС”
Мислимо да се ради о техничкој грешки на страни 13. И да само изабрани понуђачу има
обавезу доставе регистроване менице за ДИП, али Вас молимо да нам то потврдите.
Одговор: Наручилац на страни 17. Тачка 11. Брише следеће: “Изабрани понуђач се обавезује
да у тренутку закључења уговора достави бланко сопствену меницу без протеста која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћење НБС. Меница мора бити са клаузулом:
безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. “
А ДОДАЈЕ : 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 Општинска управа општине Сјеница. 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.

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 ПДВа, 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.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена
писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:
Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења
уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција
за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са

роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист
Наручиоца Општинске управе општине Сјеница . Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење
посла мора се продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се
обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не
мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца општинске управе општине
Сјеница. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају
да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће
бити враћена.
Овај акт је саставни део Конкурсне документације за ЈН 1.3.7/2019 Радови на изградњи
локалних путева и улица на територији општине Сјеница.

Комисија за ЈН бр. 1.3.7

