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На основу питања везаног за ЈН 42/17-OП  Основна средства из капиталне субвенције V  :  Посипач соли 
V=1 до 1,2 м³ (3 ком)  дајемо одговор: 
 
Питање 1. 
Наручилац је прописао авансно плаћање као обавезан услов, и условио претходну авансну уплату 
издавањем безусловне, неопозиве и на први позив плативе гаранције у висини целокупног износа авансне 
уплате. 
У члану 12.модела уговора је дефинисано да се банкарска гаранција доставља у моменту потписивања 
уговора, што сматрамо непримерено кратким роком за достављање банкарске гаранције, будући да 
процедура одобрења гаранције од стране пословне банке изабраног понуђача започиње по закључењу 
уговора. 
Молимо Вас да размотрите ову сугестију и да, као што сте у ставу 2.истог члана модела уговора одредили 
примерен рок од 14 дана за достављање банкарске гаранције као средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла, исти рок доследно примените и када је у питању рок за предају банкарске гаранције 
за обезбеђење авансне уплате. 
Сматрамо да је захтев за продужење рока за прибављање банкарске гаранције за обезбеђење авансне 
уплате на 14 дана оправдан и да неће умањити права Наручиоца. 
 
Одговор 1: Одговор дат кроз измену конкурсне документације. 
 
Питање 2. 
"Понуђач који у понуди не достави тражене прилоге , понуда ће се сматрати 
неприхватљивом." 
У даљем тексту се наводи да се документација о понуђеним добрима доставља приликом испоруке, што 
је логично и реално, јер се CE сертификат и остала техничка документација која се захтева издаје за већ 
произведену/или увезену машину и иста прати испоруку машине јер се наведена документа односе само на 
ту машину и припaдају купцу односно крајњем корiснику машине, те није логично нити је могуће да се 
предметна документа достављају унапред уз понуду.  
Правилно сте дефинисали и у члану 10.модела уговора да се предметна документација о понуђеним добрима 
доставља приликом испоруке, те верујемо да је уводна реченица ("Понуђач који у понуди не достави 
тражене прилоге , понуда ће се сматрати неприхватљивом.") ненамерна грешка, те предлажемо да се то 
исправи тако што ће се иста уклонити. 
 

Одговор 2: Одговор дат кроз измену конкурсне документације 

 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о јавним 
набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,14/15,68/15), писаним путем информацију објављује на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

1. Горан Тарлаћ, члан 1 
2. Благоје Братић, члан 2 
3. Јованка Прашчевић, члан 3 

 


