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ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку јавне
набавке мале вредности-ДУСЖШ-ЈНМВ број 02/17- РАДОВИ НА ЗАМЕНИ И
ПОПРАВЦИ ТУШ КАБИНА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ У ИНТЕРНАТУ ДОМА УЧЕНИКА
СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Сходно члану 63.став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12; 14/15 и 68/15), а у циљу
додатних појашњења конкурсне документације у поступку јавне набавке мале
вредности, ДУСЖШ-ЈНМВ број 02/17 РАДОВИ НА ЗАМЕНИ И ПОПРАВЦИ ТУШ
КАБИНА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ У ИНТЕРНАТУ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ ,Наручилац даје следеће одговоре на поставњена питања:
ПИТАЊА:
1. Na 31. strani konkursne dokumentacije navedeno je da je prilikom podnošenja ponuda

potrebno dostaviti kao sredstvo finansijskog obezbeđenja Original primerak pisma o
namerama banke za izdavanje bankarske garancije za ozbiljnost ponude u iznosu od
5% od vrednosti ponude sa rokom važenja najmanje 90 dana od dana javnog otvaranja
ponuda....da bi se dalje u tekstu navelo da će se bankarska garancija za ozbiljnost
ponude aktivirati u slučaju da ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije
da zaključi ugovor o javnoj nabavci .....itd
Molimo Vas da nam decidno odgovorite koje sredstvo finansijskog obezbeđenja treba
dostaviti,da li pismo ili garanciju za ozbiljnost ponude.
Napominjemo da smo od naše poslovno banke kod koje smo aplicirali za pismo o
namerama dobili zahtev da od Vas kao naručioca tražimo pojašnjenje koje se sredstvo
finansijskog obezbeđenja traži.
ОДГОВОР:
Комисија Наручиоца ће прихватити оно што је наведено конкурсном
документацијом :“ Оригинални примерак Писма о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за озбиљност понуде, у износу од 5 %“ , а прихватиће и
уколико Понуђачи донесу: „Оригинални примерак банкарске гаранције за
озбиљност понуде у износу од 5 % од вредности уговора са пдв-ом у корист
Наручиоца, која мора бити безусловна и платива на први позив“

НАВЕДЕНА ПОЈАШЊЕЊА конкурсне документације, постају саставни део
конкурсне документације даном објављивања на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА ЗА ДУСЖШ-ЈНМВ број 02/17
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