
                    Република Србија 
        Аутономна Покрајина Војводина 
                         Град Сомбор 

          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
                  Број:  404-84/2016-IХ 
      Дана: 25.11.2016. године 
                  С о м б о р  
 
 
 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) Наручилац Град Сомбор доноси, 
 
 
 

ИЗМЕНA  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, OДГОВОР НА ПИТАЊЕ И ПРОДУЖЕЊЕ 
РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Набавка радова на санацији ОШ „Никола Вукичевић“ у Сомбору  
 ЈН 404-84/2016-IХ 

 
 
 Наручилац врши измену конкурсне документације на странама 10/95 и 11/95 – Техничка 
спецификација радова  и страни 88/95, 89/95 и 90/95 - Структура цене,  конкурсне документације. 
Измена се врши због техничке грешке у ставкама 8 и 15, у колони ОПИСА РАДОВА. 
 Из тих разлога се постојеће странице замењују новим странама 10а, 11а и 88а, 89а и 90а које 
су дате у прилогу, са унетим изменама.  
 
 Уједно, даје се одговор на следеће питање:  
 
 „Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се издају писма која ће имати рок важења нпр. 30, 60, 
90 дана дуже од опције понуде, јер ће свакако у том року бити донета Одлука о додели уговора где 
ће бити изабран најповољнијеи Понуђач, те ће изабрани Понуђач морати да достави гаранцију за 
добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року? 
 
 
Одговор: 
 

У ранијем периоду, писма о намерама банке имала су тачно одређен датум завршетка уговора, 
односно примопредаје радова, што је био разлог да се одредница „ не сме имати рок важења 
банкарске гаранције, односно датум завршетка уговора или датум примопредаје радова“. 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 наравно неприхватљиво. 

С обзиром на то, као и на чињеницу да смо у конкурсној документацији одредили рок важења 
банкарске гаранције,  део текста који се односи на рок важења банкарске гаранције појаснили би 
 речима:“ са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној 
документацији“ ( код оба писма о намерама, јер постојећа  формулација очигледно није прецизна). 
Битно је да рок важења не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. 
Прецизнији текст би гласио: 

2) Понуђач је дужан да уз понуду достави 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 од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-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.  



     3)  Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан 
примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 
обавезујућег карактера за банку, у висини од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а,  са роком 
важења банкарске гаранције 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.  

 
 
 У складу са свим горе наведеним продужује рок за подношење понуда. 
 
 Нови рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је 02.12.2016. године, до 10,00 
часова. Јавно отварање понуда одржаће се истог дана са почетком у 10,30 часова 
 
 
 
Прилог: 
 

- Прилог 1 - Техничка спецификација радова 
                           (са странама од 10а и 11а) 
- Прилог 2 – Структура цене (стране 88а, 89а и 90а) 

 
 
 
Све додатне информације могу се добити од особе за контакт: 
Славица Сузић, 025/468-182, ssuzic@sombor.rs      
 
 


