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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку услугe измене и допуне 
Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), 
у отвореном поступку, набавка 1/2018   

 
Питање 1:  
„У Конкурсној документацији за јавну набавку број 1/2018 - услугe измене и допуне 
Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке 
пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија) у обрасцима 14, 15 
и 16 у делу „заокружити“ није предвиђено подношење понуде са подизвођачем. 
С обзиром да је у конкурсној документацији и осталим обрасцима предвиђена 
могућност подношења понуде са подизвођачем, молимо Вас да измените и допуните 
обрасце број 14, 15 и 16 са тачком „за понуђача који наступа са подизвођачем“. 
 

Одговор 1: 
Извршена је Измена и допуна бр. 2 Конкурсне документације. 
 

Питање 2:  
„На страни 47/55 конкурсне документације налази се Образац 17-Писмо о намерама 
пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за добро 
извршење посла. 

С обзиром да се у конкурсној документацији у одељку 11.- Подаци о врсти, садржини 
и начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача 
нигде не тражи и не помиње Писмо о намерама да ли треба да га доставимо?“ 

 
Одговор 2: 
Понуђач је обавезан да достави Писмо о намерама пословне банке о прихватању 
обавезе достављања банкарске гаранције за добро извршење посла, у форми из 
конкурсне документације. 

 
Питање  3:  
У моделу уговора , члан 12, захтева се достављање гаранције за добро извршење 
посла „приликом потписивања уговора“. Пословне банке не могу да одобре гаранцију 
за добро извршење посла пре обостраног потписивања уговора. Уобичајени рок за 
доставу банкарских гаранција је од 15 до 30 дана од дана потписивања уговора. 
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    Одговор 3: 
Уважавајући делимично Ваш захтев, а имајући у виду хитниост реализације 
предметне набавке, извршена је измена конкурсне документације, тако да је 
рок за достављање банкарске гаранције за добро извршење посла 8 дана од 
дана закључења уговора. 

 
 

Комисија за јавну набавку 


