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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА -  

РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ 
ПОЖАРА У ЗГРАДИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ  

ЈНОП 38/2019 
 
 

 
Наручилац је путем e-maila дана 21.10.2019. године примио захтев којим се 

тражe додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку добара – реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради 

Покрајинске владе у оквиру којег су постављена следећа питања, а на које је 

комисија за јавну набавку сачинила следеће одговоре: 

ПИТАЊЕ 1: 

„Молимо Вас да нам одговорите на следеће питање: 

На страни 109/117 конкурсне документације за писмо о намерама пословне 

банке о издавање банкарске гаранције за авансно плаћање се тражи да 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. Наведено писмо ће прећи у банкарску гаранцију даном обостраног 

потписивања уговора. Како пословне банке не могу да издају писма са неограниченим 

роком важности, молимо Вас да промените тражени услов трајања писма.  

Образложење: 

Како сте написали да на страни 108/117 рок важења понуде је минимум 60 дана. 

Не видимо разлог зашто би писмо о намери пословне банке било дуже од наведеног 

рока важења понуда. Такође, тражили сте да се уз понуду достави средство 

обезбеђења за озбиљност понуде, које можете активирати уколико понуђач измени, 

допуни или опозове своју понуду након истека рока за подношење понуда, као и ако не 

потпише уговор након што се донесе одлука о додели уговора, односно по истеку 

важења понуда можете затражити продужење важења понуда и финансијских 

обезбеђења, уколико је то потребно. Значи имате механизам наплате уколико се 

понуђач не понаша у складу са преузетим обавезама. Из наваденог се не види потреба 

да писмо о намери пословне банке траје неограничено дуго, па Вас питамо да измените 
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тражени услов на дефинисан временски рок важења, са могућношћу продужења 

важења истог уколико се за то укаже потреба. 

 

ОДГОВОР: 

Наручилац остаје при својим захтевима који се односе на садржину и услове 

везане за писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 

авансног плаћања.  

Конкурсном документацијом је одређено да се писмом о намерама пословне  

банке  за  издавање  банкарске  гаранције  за авансно  плаћање се потврђује 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, 

са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за реализациу уговора у 

корист Наручиоца. Дакле, само писмо садржи условну клаузулу да ће само уколико 

понуђачу буде додељен уговор издати банкарску гаранцију. Овако дефинисан услов 

истовремено садржи и одредницу у погледу временског трајања, односно важења 

писма о намерама банке. 

Понуђачима којима не буде додељен уговор, односно свим понуђачима у случају 

да поступак јавне набавке буде обустављен, писма о намерама банке која буду предата 

у оквиру понуде ће бити враћена. 

 

Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 
 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

1. Наташа Нађ, члан 

2. Игор Аврамовић, члан 

3. Анела Амиџић, члан 


