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Број:5.2.-10638     

Дана: 20.04.2015.                  

 

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем 

електронске поште (maila)  дана 16.04.2015. u 11.01 и 17.04.2015. у 08.21 часова за јавну 

набавку велике вредности - Набавка, испорука и уградња система за заштиту сливничких 

решетки  поклопаца  од крађа  и набавка и уградња сливничких решетки и шахтних 

поклопаца од крађе број 08/15-С. 

 

  

Дана 16.04.2015. u 11.01 и дана 17.04.2015 у 08,21 час потенцијални понуђач је упутио 

путем електронске поште питања - везана за јавну набавку добара у поступку јавне набавке 

велике вредности - Набавка, испорука и уградња система за заштиту сливничких решетки  

поклопаца  од крађа  и набавка и уградња сливничких решетки и шахтних поклопаца од 

крађе број 08/15-С.  

Наручилац је дана 16.04.2015. године у 11,11 часова  и дана 17.04.2015 у 08,34 часа 

електронским путем потврдио пријем питања. 

 

1.  

Поштовани, 

У   тачки   3.19.   СРЕДСТВА   ФИНАНСИЈСКОГ   ОБЕЗБЕЂЕЊА   навели   сте следеће: 

„Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал неопозиву, безусловну и на први позив 

плативу банкарску гаранцију у висини од 5% вредности понуде без пдв-а (10% од 

процењене вредности јавне набавке без пдв-а), на име гаранције за озбиљност понуде.“ 

На обрасцу број 6.- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ, у тачки 1. 

наведено је да треба доставити: 

„  1.  Оригинал    неопозиву    и    безусловну    банкарску    гаранцију    за озбиљност  

понуде, плативу на први позив, у износу од 5% вредности понуде (без пдв-а), са роком 

важности најмање колико је рок важности наше понуде.“ 
 
 
С обзиром да у тачки 3.19. у загради стоји текст „(10% од процењене вредности јавне 

набавке без пдв-а)“ молимо за разјашњење: у коликом износу вредности понуде треба 

доставити гаранцију за озбиљност понуде, и на шта се односи текст у загради? 

 

2. 

У тачки 3.18. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ навели сте следеће: 

„Рок за испоруку и уградњу целокупне количине предметних добара је максимално 7 

календарских дана рачунајући о дана пријема позива од стране наручиоца. Минимално 

прихватљив рок испоруке је 2 календарска дана..“ 
 
 
Пошто   је   у   наведеном   року   физички   немогуће   испоручити   и   уградити 

предметна добра и услуге, молимо Вас за разјашњење и продужење наведеног рока на 

неки реалан рок. 
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Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена питања. 

 

1. У конкурсној документацији у тачки 3.19 у загради је грешком остао текст „( 10% од 

процењене вредности јавне набавке без пдв- а ) „ Потребно је да понуђачи доставе 

оргинал неопозиву , безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију у 

висини од 5 % вредности понуде без пдв-а . 

2. Како је и наведено у конкурсној документацији у делу 3.18, Испорука се врши 

сукцесивно током године .Наведени рок се односи на рок испоруке и извршења 

радова за сваки појединачни налог упућен од старне наручиоца. 

 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

      

 

 


