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Општина Бајина Башта 

Комисија за јавну набавку 

у отвореном поступку бр. Р ОП 07/17 

Број: 404-47-8/2017 

Датум: 13.07.2017. године 

 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр.          

Р ОП 07/17 образована Решењем од стране Наручиоца општине Бајина Башта, даје: 

 

 

Одговоре на постављена питања за јавну набавку у отвореном поступку бр. Р ОП 07/17 –  
„Грађевински радови на санацији и адаптацији ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта“. 

 

Сходно јавној набавци број Р ОП 07/17 за извођење грађевинских радова на санацији и 

адаптацији ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта“, молимо да нам појасните следеће: 

 

Питање број 1: Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача, да ли је потребно да 

обавезне услове од 1 до 4 доказује потврдама како је наведено у конкурсној 

документацији јавне набавке број Р ОП 07/17 (у складу са чланом 78. Закона о јавним 

набавкама)? 

 

Одговор на питање бр. 1: Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који 

води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75. став 1. тач. 

1; до 4; ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 

 

Питање број 2: У делу конкурсне документације, ЈН бр. Р ОП 07/17 - Грађевински радови 

на санацији и адаптацији ОШ „Рајак Павићевић", Бајина Башта која се односи на средства 

финансијског обезбеђења наведено је да је „Понуђач" дужан да достави: 

 

- Оригинално писмо о намерама банке за идавање банкарске гаранције за ДИП 

- Оригинално писмо о намерама банке за идавање банкарске гаранције за гарантни рок 

 

Као услов је наведено да „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". 

 

Обзиром да су писма намере која је Понуђач у обавези да достави уз конкурсну 

документацију, обавезујућа за Банку која издаје писма, захтев Банке је да писма буду са 

дефинисаним роком важности, за који постоји могућност продужетка по захтеву 

Инвеститора. 

 
Молимо Вас да, у складу са напред наведеним, дефинишете рок важности писма намере. 

 

Одговор на питање бр. 2: 
У ранијем периоду, писма о намерама банке имала су тачно одређен датум завршетка 

уговора, односно примопредаје радова, што је био разлог да се унесе одредница 

 „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-
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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.“. Наиме, у појединим писмимима о намерама стајао је 

датум завршетка уговора, односно датум примопредаје радова од кога се рачунао рок 

важења банкарске гаранције, што је неприхватљиво, дакле остаје у конкурсној 

документацији да писмо о намери банке не сме бити ограничено роком трајања (датумом), 

али рок важења постоји и одређен је тако да не може бити краћи од рока одређеног у 

конкурсној документацији и не везује се са тачно одређен датум већ за рок.  

 

Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку можете 

преузети са Портала јавних набавки као и на нашој интернет страници.  

Адресе су: portal.ujn.gov.rs  и  www.bajinabasta.rs. 

 

Комисија за Јавну набавку у отвореном поступку бр. Р ОП 07/17 – „Грађевински радови 

на санацији и адаптацији ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта“ је сагласна да ови 

одговори на питања не захтевају Измену и допуну конкурсне документације. 

Напомињемо и да, у складу са стандардима за ову врсту радова и Конкурсном 

документацијом, одговорима на ова питања, као и посетом и обиласком локације, односно 

објекта који је предмет јавне набавке, сматрамо да потенцијални понуђачи могу 

квалитетно саставити своје понуде. 

 

 

 

У Бајиној Башти, 

Дана 13.07.2017. године 

 

 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну  

набавку бр. Р ОП 07/17 

 

http://www.bajinabasta.rs/

