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Број: 1747/18-2016 
05.01.2017. године 
ВРШАЦ 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку 
јавне набавке добара: Гориво за моторна вазила са унутрашњим сагоревањем за потребе ЈКП 
Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке 1.2/2016-1747 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 
заинтересовано лице у поступку јавне набавке Горива за моторна вазила са унутрашњим 
сагоревањем за потребе ЈКП Други октобар Вршац Стевана Немање 26, редни број набавке 
1.2/2016-1747, обратио се дана 05.01.2017. године Наручиоцу са следећим Питањем: 
 
Питање заинтересованог лица: 
 
Још увек нисмо добили одговор на питање: да ли је могуће да уместо меничног овлашћења буде 
приложена банкарска гаранцаја као средство обезбеђења? 
 
До сада смо се обраћали два пута писмено маилом И више пута покушали да Вас контактирамо 
телефоном на наведени број у  огласу. 
 
С обзиром на веома кратак рок до истека тендера бићемо принуђени да затражимо продужење 
рока за предају понуде због тога што нам нисте благовремено доставили информацију. 
 
 
Одговор Наручиоца: 
 
Обавештавамо  да је Наручилац одговор на тражено питање објавио у законом предвиђеном року 
на Порталу јавних набавки, а што се може проверити на  -  
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1330425&idp=1314082&vz=2 . 
 
Наиме, предметни одговор Наручилац  је објавио дана 30.12.2016. године у 09,52 часова 
(http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=1335045&idp=1330425 ), 
a истовремено је објавио и нови  пречишћен текст конкурсне документације у 09,55 часова 
(http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1335060&idp=1314082&vz
=2 ), будући да је сходно објављеном одговору извршио измену конкурсне документације ( 
објављени документ носи назив ‘’ Додатно појашњење конкурусне документације и измена 
конкурсне документације бр.1747/15-2016 од 30.12.2016.’’). 
 
У циљу састављања прихватљиве понуде у смисли чл. 3 ст. 1 тач.33) ЗЈН, Наручилац  поново , 
кроз предметни допис, објављује свој одговор на питање ''...да ли је могуће да уместо меничног 
овлашћења буде приложена банкарска гаранција као средство обезбеђења.'': 
 
'' ......  
Одговор: 
Наручилац врши измену Конкурсне документације на страни 37/41 КД у одељку VII под тачком 13. 
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ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, тако што иза тачке 13. 
додаје тачку 13а, која гласи: 
„Понуђач може као Средства финансијског обезбеђења доставити и Банкарске гаранције: 
За озбиљност понуде: Банкарска гаранција мора бити неопозива, на први позив наплатива, без 
приговора, на износ од 2% од понуђене цене, са роком важења 30 дана дуже од истека рока 
важења понуде (рок важења понуде одређује понуђач и не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда. Рок се рачуна од дана отварања понуда). Банкарска гаранција за озбиљност 
понуде се доставља уз понуду; 
За добро извршење посла (Оквирни споразум): Банкарска гаранција мора бити неопозива, на 
први позив наплатива, без приговора, на износ од 10% од вредности оквирног споразума, са роком 
важења 30 дана дуже од истека рока важења оквирног споразма. Банкарска гаранција се доставља 
најкасније у року од 10 дана од дана закључења оквирног споразума. Понуђач уз понуду доставља 
Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђачу буде додељен оквирни споразум издати 
Банкарску гаранцију, неопозиву, на први позив наплативу, без приговора, са роком важења 30 дана 
дуже од истека рока важења оквирног споразума. 
За добро извршење посла (Уговор): Банкарска гаранција мора бити неопозива, на први позив 
наплатива, без приговора, на износ од 10% од уговорене вредности, са роком важења 30 дана 
дуже од истека рока важења уговора. Банкарска гаранција се доставља у року од 10 дана од дана 
закључења уговора. Понуђач уз понуду доставља писмо о намерама банке да ће у случају да 
понуђач закључи уговор о јавној набавци ана основу оквирног споразума издати Банкрску 
гаранцију, неопозиву, на први позив наплативу, без приговора, са роком важења 30 дана дуже од 
истека рока важења уговора, и то за сваки појединачни уговор који понуђач буде закључио са 
Наручиоцам на основу оквирног споразума, у току важења оквирног споразума. 
Банкарске гаранције се реализују на исти начин и под истим условима као и финансијске 
гарананције менице.  
 
У вези са наведеном изменом Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације и објавити 
пречишћени текст, у ком тексту ће видно обележити измене.....''. 
 
 
Имајући у виду напред наведено, а ценећи да је Наручилац измену конкурусне документације 
објавио дана 30.12.2016. године, као и да је рок за подношење понуда - 10.01.2017. до 12,00 
часова, Наручилац није имао обавезу да продужи рок за подношње понуда, будући да предметна 
измена није извршена 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда. 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 


