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Град Сомбор као Наручилац спроводи поступак јавне набавке – Израда пројекта 
јавног приватног партнерства, бр. јавне набавке 404-357/2019-VIII, за коју је 
Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца дана 06.12.2019. године.  
Заинтересованo лицe je електронским путем упутилo Захтев Наручиоцу, за  додатне 
информације и појашњење у вези са припремањем понуде и у том смислу 
поставилo   питањe.  
 
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следећи одговор: 
 
 
Питање 1:. 
Наиме, у конкурсној документацији на страни 48, у делу који се односи на 
понуђачеве дужности достављања уз понуду, наводи се: „Наручилац ће изабраном 
понуђачу вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде након 
закључења уговора, када исти достави оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла“. На истој страници, у делу који се односи на дужности 
достављања изабраног понуђача након закључења уговора, наводи се : „Извршилац 
је дужан да у тренутку потписивања уговора, а најкасније у року од седам (7) дана 
од дана закључења Уговора, достави средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити регистрована у 
складу са законом и евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије, са клаузулом неопозива, безусловна и платива на први позив и без 
права приговора у висини која није мања од 5% од укупно уговорене вредности 
изУговора са ПДВ-ом, која мора остати на снази до истека трајања Уговора“. 
  
Из овако формулисане конкурсне документације није јасно да ли ће изабрани 
понуђач бити дужан да као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла достави банкарску гаранцију или бланко сопствену меницу. Наведено је 
важно имајући у виду различите процедуре и услове за прибављање поменутих 
средстава обезбеђења, а поготово и дужи временски период који је потребан за 
прибављање банкарске гаранције. Конкурсна документација стога није довољно 
прецизна и јасна, те су понуђачи онемогућени да припреме одговарајуће понуде. 



  
 
1.Одговор Наручиоца: 
На основу постављеног питања Наручилац ће исправити техничку грешку и продужити 
рок за подношење понуда. 
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