
Јавно предузеће за уређивање
грађевинског земљишта

″Краљево″
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61                        www.direkcijakv.net      
36 000 Краљево                                         office@direkcijakv.net

У складу са чланом 63. став 2. и 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС“ бр.  124/2012,14/2015, 68/2015), дајемо додатне информације и појашњења у вези
са   припремањем понуде за јавну набавку  радова  – Набавка радова на енергетској
санацији главног објекта школе  ЕСТШ  “Никола Тесла”  Краљево, ЈН  1.3.38 по Позиву
за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки од  25.04.2019 године:

Дана 13.05.2019. године заведен у Јавном предузећу за уређивање грађевинског
земљишта “Краљево”   под  бројем 1859/19 достављено је  питање  заинтересованог
понуђача:

Питање 1 

         У конкурсној  документацији у делу 3.25 Средства обезбеђења, између осталог
наводите, да је понуђач дужан да уз понуду достави: Изјаву  банке у вези банкарске
гаранције  за  добро  извршење посла  и  Изјаву  банке  у  вези  банкарске  гаранције  за
отклањање грешака у гарантном року  из одељка 7. и 8. конкурсне документације, банке
понуђачима  морају  дати  са  датумом  потписом  и  печатом  у  тексту  из  конкурсне
документације, на обрасцу банке или обрасцу из конкурсне, такође наводите писмо о
намерама банке за издавање: банкарске гаранције за добро извршење посла као и
банкарске  гаранције  за  отклањање  грешака  у  гарантном  року  је  обавезујућег  је
карактера.

Сматрамо  да  овако  дефинисан  услов  није  прецизан  и  да  треба  јасно  да  га
дефинишите: да ли понуђач треба да достави горе поменуте Изјаве банке или Писма о
намерама  банке  обавезујућег  каректера?  Напомињемо,  да  изјаве  које  се  налазе  у
конкурсној документацији такође садрже исту нелогичност, јер је Изјава један документ,
а Писма о намерама други и имају исто значење тј.  обавезу достављања банкарске
гаранције.

 

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220

Наш број        1859-1/19

Датум 13.05.2019.године

Обрадио/ла

             
                    



Одговор 1

– Изјаву банке односно Писмо о намерама банке у вези банкарске гаранције за
добро  извршење  посла  и  банкарске  гаранције  за  отклањање  грешака  у
гарантном року, банке понуђачима  могу дати са датумом, потписом и печатом
на обрасцу из конкурсне документације (образац 7. и 8.) или на обрасцу банке
са текстом из конкурсне документације.

    2.  Измена конкурсне документације:

 - У тачки 3. подтачка 3.25. Средство обезбеђења на страни 9/51,  тачка 7. Изјава банке
у вези банкарске гаранције за добро извршење посла на страни 21/51 као и   тачка 8.
Изјава банке у вези банкарске гаранције за отклањање грешака  у гарантном року на
страни 22/51 мењају  се и гласе:

Овај прилог  је саставни део конкурсне документације.                                

 

           КОМИСИЈА



3.23.  Коришћење патента  и одговорност за  повреду заштићених праве
интелектуалне својине трећих лица чл.74.став 2.

Накнаду  за  коришћење патента  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

3.24. Обавезе понуђача по чл.  75. ст. 2. ЗЈН
Понуђач,  подизвођачи и сви чланови групе су дужни да у понуди изричито

наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду,  запошљавању и условима рада,  заштити животне средине,  као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац
изјаве дат је у конкурсној документацији.  

3.25. Средство обезбеђења 
Изјаву банке односно Писмо о намерама банке у вези банкарске гаранције за

добро извршење посла и банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном
року, банке понуђачима  могу дати са датумом, потписом и печатом  на обрасцу из
конкурсне  документације  (образац  7.  и  8.)  или  на  обрасцу  банке  са  текстом  из
конкурсне документације.

Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија дужан је  да до тренутка
увођења у посао, а најкасније до испостављања прве привремене ситуације Јавном
предузећу за  уређивање грађевинског  земљишта "Краљево"   Ул.  Хајдук  Вељкова
бр.61, 36000 Краљево   достави  банкарску гаранцију за добро извршење посла која
ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Ако се за време уговора
промене  рокови  за  извршење уговорне  обавезе,  важност  банкарске  гаранције  за
добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац 1 ће уновчити банкарску
гаранцију за добро извршење посла у случају  да понуђач не буде извршавао своје
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  Банкарску гаранцију
за отклањање грешака  у гарантном року, изабрани  понуђач доставља  у тренутку
примопредаје  предмета  јавне набавке,  која  ће  бити са  клаузулама:  безусловна и
платива на први позив. Наручилац 1 ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање
грешака   у  гарантном  року  у  случају  да  изабрани  понуђач  не  изврши  обавезу
отклањања квара  који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у
гарантном року.

Писма  о  намерама  банке  за  издавање:  банкарске  гаранције  за  добро
извршење посла и банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року је
обавезујућег карактера за банку.

3.26. Обавештење о роковима и начину  подношења захтева за заштиту
права са упутством о  уплати  таксе из члана 156. Закона

Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  односно  свако
заинтересовано  лице  који  има интерес  за  доделу уговора  у  конкретном поступку
јавне набавке, и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  Наручиоцу, а  копија  се  истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.  

Захтев  за  заштиту права  се  доставља  Наручиоцу непосредно,  електронско
поштом  на  e-mail: javne.nabavke@direkcijakv.net или препорученом  пошиљком  са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико овим Законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике
у поступку јавне набавке,  односно објављује  обавештење о  поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки , најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико  се  захтевом за  заштиту права  оспорава  врста  поступка,  садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се  сматрати
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7.   ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ  ЗА  ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 
                                               ПОСЛА 

 за  јавну набавку у отвореном поступку -  Набавка радова на енергетској санацији
главног објекта школе  ЕСТШ  “Никола Тесла”  Краљево

Изјављујемо
(За: Град Краљево)

Да ћемо понуђачу ____________________________________________ уколико

у  јавној набавци  - Набавка радова на енергетској санацији главног објекта школе

ЕСТШ  “Никола Тесла”  Краљево, ако њему буде одлуком додељен уговор издати

безусловну и плативу на „први позив“, банкарску гаранцију за добро извршење посла

у висини од 5% од вредности уговора без ПДВ-а  и иста ће трајати 5 дана дуже од

дана примопредаје радова.

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за

јавну набавку  број 1.3.38.

Датум, Потпис

Печат

_________________________________________________________________
Напомена:

Изјава банке  за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла је
обавезујућег карактера.
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8.  ИЗЈАВЕ БАНКЕ  У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ
ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

 за јавну набавку у отвореном поступку –  Набавка радова на енергетској санацији
главног објекта школе  ЕСТШ  “Никола Тесла”  Краљево

Изјављујемо
(За:   Град Краљево)

Да  ћемо  понуђачу  ____________________________________________

уколико у јавној набавци -  Набавка радова на енергетској санацији главног објекта

школе   ЕСТШ  “Никола Тесла”  Краљево, ако  њему буде одлуком додељен уговор

издати  безусловну  и  плативу на  „први  позив“  банкарску  гаранцију  за  отклањање

грешака у гарантном року у висини од 5% од  вредности уговора без ПДВ-а,  и иста

ће трајати  5 дана дуже од  дана истека гарантног рока.

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за

јавну набавку  број 1.3.38.

Датум, Потпис

Печат

________________________________________________________________________
Напомена:

Изјава  банке  за  издавање   банкарске  гаранције  за  отклањање  грешака  у
гарантном року је обавезујућег карактера.
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