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Број: 1747/20-2016 
09.01.2017. 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 09.01.2017. године Наручиоцу са следећим Питањем: 
 
Питање заинтересованог лица: 
Компанија XXXX је обезбедила банкарску гаранцију за учешће на тендеру за набавке горива за 
Ваше предузеће али због споразума између XXX и наше пословне банке можемо обезбедити 
трајање гаранције до  10.01.2018. Гаранција ће сигурно бити продужена јер се тада продужава 
наша кредитна линија са Банком али потврда може гласити само до назначеног датума. 

Молим Вас за потврду да ли ће писмо о намерама и банкарска гаранција бити прихваћени уколико 
период Важења буде био до 10.01.2018. ? 

 
Одговор Наручиоца: 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде која се доставља уз понуду, мора бити издата са 
роком важења 30 дана дуже од истека рока важења понуде. 
Из наведеног произилази да је банкарска гаранција за озбиљност понуде, издата са роком важења 
до 10.01.2018., прихватљива и у складу са захтевима Наручиоца. 
 
Писма о намерама банке да ће издати банкарске гаранције за добро извршења посла 
(оквирни споразум и уговор), која Писма се такође достављају уз понуду, морају бити издата са 
роком важења 30  дана дуже од истека рока важења оквирног споразума/појединачног уговора. 
Из наведеног произилази да предметна Писма морају да садрже навод  у вези са траженим роком.  
 
Уколико банка изда Писма о намерама да ће предметне гаранције издати са роком важења до 
10.01.2018., потребно је да у Писмима банка експилицитно наведе да ће гаранције, које ће 
евентуално издати бити продужене након продужетка кредитне линије са понуђачем, а до 
траженог рока. 
 
Наручилац истиче да одговор на питање представља појашњење конкурсне документације, 
а не измену исте,  а све у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


	Из наведеног произилази да је банкарска гаранција за озбиљност понуде, издата са роком важења до 10.01.2018., прихватљива и у складу са захтевима Наручиоца.
	Писма о намерама банке да ће издати банкарске гаранције за добро извршења посла (оквирни споразум и уговор), која Писма се такође достављају уз понуду, морају бити издата са роком важења 30  дана дуже од истека рока важења оквирног споразума/појединач...
	Из наведеног произилази да предметна Писма морају да садрже навод  у вези са траженим роком.
	Уколико банка изда Писма о намерама да ће предметне гаранције издати са роком важења до 10.01.2018., потребно је да у Писмима банка експилицитно наведе да ће гаранције, које ће евентуално издати бити продужене након продужетка кредитне линије са понуђ...
	КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

