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Питања и одговори бр.2 

Јавна набавка у отвореном поступку са предлогом за закључивање оквирног споразума 

Укључно искључне тачке за путне прелазе, набавка бр.42/2019. 

 

Потенцијални понуђач је поставио следећа питања 
  

Pitanje 1 

U konkursnoj dokumentaciji  na strani 25. Kao obavenu sadrzinu ponude navedeno je  

         Original pismo o namerama o prihvatanju obaveze za izdavanje garancije za dobro izvrsenje 
posla, dostavlja se za Partiju 1 (model pisma – Obrazac bb-dat u poglavlju X konk.dokumentacije. 

A u okviru poglavlja  
6.12.2. Понуђач је дужан да уз понуду достави:  
Оригинал писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске 

гаранције за добро извршење посла у моменту закључења оквирног споразума, (модел писма о 

намерама – Образац 6б – дат у поглављу X ове конкурсне документације) и то:  

потписано и печатом оверено оригинал писмо о намерама пословне банке да ће у моменту 
потписивања оквирног споразума доставити наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у износу од 10% од вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, 
  
Medjutim na istoj strani stoji I  
Изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања појединачног Уговора , а најкасније у року 
од 8 дана од дана закључења појединачног Уговора за 2020. годину, преда наручиоцу оригинал 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од десет (10%) процената од вредности 
Уговора без ПДВ-а, која је неопозива, безусловна 
  
Isto stoji I  na strani 48. U okviru Modela Okvirnog sporazuma  
  
За Уговоре за 2020. годину  
Продавац се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на основу 
овог оквирног споразума [или у тренутку закључења], преда Купцу са којим је закључио 
уговор, банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна 
и платива на први позив. 
  
A u modelu pojedinacnog Ugovora za 2019/2020 godinu na strani 69. Stoji 
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За Уговоре у 2020.год.  
Понуђач ће приликом потписивања оквирног споразума доставити Купцу као средство 

финансијског обезбеђења испуњења уговорених обавеза:  
- банкарску гаранцију за добро извршење посла (образац 6в) у износу од 10% од вредности 

оквирног споразума без ПДВ-а, која је неопозива, безусловна, платива на први позив и без 

приговора са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење оквирног 

споразума у целости.  
  
  
Na osnovu navedenog molim Vas da ispravite konkursnu dokumentaciju I usaglasite da ce se prilikom 

potpisivanja Okvirnog sporazuma dostaviti bankarska garancija za dobro izvrsenje posla (ali ukoliko se 

dostavlja u vrednosti okvirnog sporazauma onda ne vidim razlog da se prilikom potpisivanja 

pojedinacnih Ugovora ponovo dostavlja menica ili garancija jer to je onda dupla garancija I dupli trosak 

za ponudjace).  
Ukoliko se odmah uz Okvirni sporazum potpisuju I pojedinacni Ugovor onda se moze na osnovu Pisma 

o namerama *koje se dostavlja uz ponudu)  izdati Bankarska garancija za dobro izvrsenje posla u 

vrednosti 10% pojedinacnog Ugovora za 2020. godinu a za 2019. dostaviti menica.  
  
Ili ce se dostavljati samo u vrednosti Okvirnog sporazauma a ne I prilikom potpisivanja pojedinacnih 

Ugovora. 

 

Одговор  

Како сам Оквирни споразум није обавезујућ ,већ је њиме предвиђено склапање више 

појединачних Уговора  на основу оквирног споразума, банкарску гаранцију односно 

регистровану соло меницу за добро извршење посла је потребно доставити само приликом 

потписивања појединачних Уговора. Наручилац ће у складу са тим извршити измену 

конкурсне документације. 

 

Уколико вредност појединачних Уговора прелази 5.000.000,00 динара без ПДВ-а банкарску 

гаранцију је потребно доставити приликом потписивања поједниачних Уговора, а најкасније у 

року од 8 дана од дана закључења појединаћног Уговора , за Уговоре испод поменуте вредности 

Наручилац прихвата и регистровану бланко соло меницу за добро извршење посла у складу са 

ЗЈН. 

 

 

 

 

        Комисија за ЈН 


