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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке Општинске управе општине
Жабари, доставља заинтересованим понуђачима следеће:
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 1/2018
„Реконструкција главног водоводног цеововода у Александровцу
од центра насеља према Ореовици
(поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац)“
Питање:
У делу конкурсне документације za JН бр. 1/2018 „Реконструкција главног водоводног
цеововода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A
реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац)" где се траже обавезујућа писма о
намерама банке стоји следеће:
1. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за
банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења
уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10%
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока
одређеног у конкурсној документацији. 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.
2. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан
примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,
обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од 5% укупне вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној
документацији. 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.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма
о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Питање 1:
Рок важности писама о намерама банке у једном делу не може бити краћи од рока
одређеног у конкурсној документацији, а у другом делу стоји да писмо не може бити
ограничено датумом.
Молимо за појашњење јер ни једна банка не издаје обавезујућа писма без ограничења.
Овакво писмо обавезујућег карактера има јачину банкарске гаранције тако да с тим у
вези молимо вас да нам што пре одговорите, како би банка могла да нам на време изда
потребна писма. На пример, обавезујуће писмо о намерама може да има рок трајања који
ће имати гаранција издата на основу истог након потписивања уговора са Наручиоцем.

Према информацији пословне банака у пракси не постоји могућност издавања писма о
намерама нити банкарске гаранције без рока трајања-важности, обзиром да Закон о
облигационим односима не дозвољава могућност издавања колатерала на неодређени рок.
У сваком случају увек се рок може продужити
Молим Вас да уважити наведену чињеницу и измените услове конкурса.
ОДГОВОР:
У конкурсној документацији стоји да је понуђач дужан да достави Оригинал писма о
намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег
карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од
дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не
мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити
краћи од рока одређеног у конкурсној документацији.
РОК ВАЖЕЊА се односи на БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ за добро извршење посла, који
је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист
Наручиоца
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ и БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ за
отклањање грешака у гарантном року који мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.
Наручилац ће прихватити и писма о намерама која су дефинисана конкурсном
документацијом на страни 18/57, са роком важења најмање колико и рок важења понуде.
Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца продужи рок важења наведених средства
обезбеђења.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

