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Наручилац, општина Неготин, Комисија за јавну набавку број 10/2018, на основу 

члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС„ број 68/2015) даје: 

 

 

I ПИТАЊЕ , ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку број 10/2018 у поступку јавне набавке мале вредности 

зa доделу Уговора о јавној набавци  радова - на реконструкцији објекта у 

функцији спорта П+0 на кп.бр.3297/4 и 3297/5 КО Неготин на градском 

стадиону 

  

Један од потенцијалних понуђача поставио је следећа питања: 

 

1. Питање : Постовани,  
Молимо да нам дате одговор на питања о јавној набавци на реконструкцији објекта у 

функцији спорта П+0, ЈН бр: 10/2018. 

 

Да ли је потребно да поновни обилазак локације 13.04.2018. изврше понуђачи који су већ 

обишли локацију у првобитно заказаном року 11.04.2018. и за који има попуњен и оверен 

образац? 

 

Такође вас молимо да нас обавестите да ли је потребно да понуђач извади нову банкарску 

гаранцију пошто је померен датум отварања тендера за 18.04.2018. од 16.04.  

 

Као и ко сноси трошкове продужења гаранације, пошто смо гаранцију добили на 

првобитни датум и период који сте ставили у документацији, а рок се сада продужава 

наизглед на одговорност инвеститора, услед чега документ постаје неважећи. 

 

Исто би смо молили да нас обавестите, који је разлог за продужење рока за предају понуде. 

 

Унапред хвала, поздрав 

 

 

ОДГОВОР:  
- Није потребно да понуђачи поново обиђу локацију. 

 

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде-оригинал, у укупном износу 

од 10% од укупне понуђене цене без  ПДВ-а, плативу на први позив, без 

права на приговор, издату у корист наручиоца са роком важности 30 дана 

од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију 



дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда 

повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 

благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 

уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са 

захтевима из конкурсне документације. 

- оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати добављачу у 

корист наручиоца банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће 

бити са клаузулама: безусловна, платива на први позив, у висини од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, у року од 7 дана од дана потписивања 

уговора, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 

за коначно извршење посла 

- изјаву о финансијској гаранцији да ће доставити соло меницу са захтевом 

за регистрацију менице и меничну изјаву као гаранцију за отклањање 

недостатака у гарантном року, у висини 10% од уговорене вредности радова 

без ПДВ-а, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока. 

 

Из горе наведеног дужни сте да продужите важност Банкарске гаранције за 

озбиљност понуде о свом трошку.  

 
 

- Рок за предају понуда је промењен са 16.04.2018.године на 18.04.2018.године како 

би наручилац у свим фазама поступка јавне набавке обезбедио  једнак положај 

свим понуђачима као и следећа начела:  транспарентност  поступка јавне набавке и 

начело обезбеђивања конкуренције. 
 
Комисија за јавну набавку број 10/2018 
 
   

Драгана Паовић, дипл. инж.грађ., члан Комисије  

 

Драгица Живковић Радоњић, дипл.инж.грађ., 

заменик члана Комисије 

Габријела Рожа Алкоуоли, дипл.правник, члан 

Комисије  

 

Весна Лазаревић, дипл.правник, заменик члана 

Комисије 
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