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Број: 5.2.-6377                          

                                                                                                           

Дана: 17.03.2017.       

 

Предмет: Одговор на питања-појашњења потенцијалног понуђача упућеног  путем 

електронске поште (е маил)  дана 14.03.2017. године за јавну набавку добара  – набавка 

цевног материјала пречника Ø 600mm, за потребе извођења радова на постављању цевовода 

сирове воде, са изворишта „Петроварадинска ада“ преко новог друмско-железничког моста 

у Новом Саду, број јн 03-И/2016 у отвореном поступку. 

  

Дана 14.03.2017. у 13,22 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште 

питања везана за јавну набавку добара  – набавка цевног материјала пречника Ø 600mm, за 

потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са изворишта 

„Петроварадинска ада“ преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду, број јн 03-

И/2016 у отвореном поступку. Наручилац је дана 14.03.2017. у 13,37 часова електронским 

путем потврдио пријем питања. 

 

Питања: 

 

Молим Вас за појашњење да ли писмо о намерама пословне банке треба да буде 

обавезујуће или необавезујуће? 

Који је рок коначног извршења посла, како бисмо одредили рок писма о намерама, а 

с обзиром да на страни 11. конкурсне документације пише да понуђач треба у 

понуди да достави оригинал Писмо/Изјаву о намерама пословне банке понуђача да 

ће банка понуђачу издати  неопозиву, безусловну и плативу на први позив банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% вредности понуде, без пдв-а и 

са трајањем најмање 120 дана дуже од дана одређеног за коначно извршење посла, а 

која треба да буде потписана и оврена од стране банке. 

 

 

 

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

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 

питања. 

 

 

1. Наручилац Конкурсном документацијом захтева оригинал Писмо/Изјаву о 

намерама пословне банке понуђача да ће банка издати неопозиву, безусловну и 

плативу на први позив банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини 

од 10% вредности понуде, без пдв-а и са трајањем најмање 120 дана дуже од дана 

одређеног за коначно извршење посла, а која треба да буде потписана и оверена 

од стране банке. За Наручиоца свако достављено Писмо о намерама пословне 

банке сматра се обавезујућим. 
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2 .  Рок коначног извршења посла се не може прецизно утврдити, све зависи од дана 

закључења уговора, пријема позива од стране Наручиоца као и рока за испоруку 

добара који наведете у понуди, по истеку кога додајете још најмање 120 дана. На 

основу тога оквирно можете израчунати рок трајања банкарске гаранције. У сваком 

случају банкарска гаранција се може продужити ако истекне. 

 

 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

-Служби „Јавних набавки“ 

-Архиви 

     

 


