
 
 

 
НАРУЧИЛАЦ: Општина Бечеј-председник општине 

Број ЈН:32/2019 

Број одлуке: IV 09 404 32/19 

Датум: 09.08.2019. године 

 

 

 

У складу са чланом 63. ЗЈН наручилац објављује одговор на питања заинтересованог лица за јавну 

набавку ЈН бр. 32/19 „Реконструкција Зелене улице у Бечеју I-фаза од Змај Јовине до 

Републиканске улице“ 

 

Питање: 

 

1. Молимо Наручиоца да прецизира шта понуђач доставља као средство финансијског 

обезбеђења у својој понуди и колико наведена средства треба да важе? 

 Напомена: Наручилац је на стр. 63-65 конкурсне документације под тачком 11 дефинисао следеће: 

  

„I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

2)  Средство  финансијског  обезбеђења  за  озбиљност  понуде и то  банкарску гаранцију  за 

озбиљност понуде, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 

гаранција за озбиљност понуде издаје се у  висини  од  5%  од  укупне  вредности  уговора  без  

ПДВ-а  [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење 

понуде (na str. 15, pod tačkom 4. definisan rok važenja ponude od min 30 dana)]., са роком 

важења 90 дана од дана јавног отварања  понуда Наручилац  ће  уновчити  банкарску  

гаранцију  дату  уз  понуду  уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или 

измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о  јавној  

набавци;  понуђач  не  поднесе  банкарску  гаранцију  за  повраћај аванса  и  банкарску  гаранцију  

за  добрo  извршење  посла  у  складу  са одредбама  закљученог  уговора.  Поднета  банкарска  

гаранција  не  може  да садржи  додатне  услове  за  исплату,  краће  рокове  од  оних  које  одреди 

наручилац,  мањи  износ  од  оног  који  одреди  наручилац  или  промењену месну надлежност за 

решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране  банке  само  ако  је  тој  банци  

додељен  кредитни  рејтинг  коме одговара  најмање  ниво  кредитног  квалитета  3  

(инвестициони  ранг). Кредитни  рејтинг  додељује  рејтинг  агенција  која  се  налази  на  листи 

подобних  агенција  за  рејтинг  коју  је  у  складу  са  прописима  објавила Народна  банка  Србије  

или  подобна  рејтинг  агенција  која  се  налази  на листи  регистрованих  и  сертификованих  

рејтинг  агенција  коју  је  објавило Европско  тело  за  хартије  од  вредности  и  тржишта  

(Europen  Securities  and Markets  Authorities-  ESMA).  Наручилац  ће  вратити  средство  

финансијског обезбеђења  за  озбиљност  понуде  понуђачима  са  којима  није  закључен уговор,  

одмах  по  закључењу  уговора  са  изабраним  понуђачем.  Уколико понуђач  не  достави  

средство  финансијског  обезбеђења  за  озбиљност понуде понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 



 
 

 

II Изабрани понуђач је дужан да достави:   

4)  Банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања  у  тренутку  закључења уговора, а 

најкасније у року од 10 дана од закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива, без права на приговор и платива на први  позив.  Банкарска гаранција  за  повраћај 

аванса,  издаје  се  у  износу  од 40  %  од  вредности  уговора  без  ПДВ-а  и  роком  важности  

најмање  30  дана дужим  од  уговореног  рока  за  извршење  уговора.  Сви  елементи  гаранције 

морају  бити  употпуности  усаглашени  са  конкурсном  документацијом  и закљученим уговором. 

Банкарска гаранција за повраћај аванса, не може да садржи  додатне  услове  за  исплату,  краће  

рокове  од  оних  које  одреди наручилац,  мањи  износ  од  оног  који  одреди  наручилац  или  

промењену месну  надлежност  за  решавање  спорова.  Aко  се  за  време  трајања  уговора 

промене  рокови  за  извршење  уговорне  обавезе,  важност  банкарске гаранције мора се 

продужити. Наручилац не може исплатити аванс пре него што  прими  тражено  средство  

финансијског  обезбеђења  за  повраћај авансног плаћања. 2) Наручилац ће уновчити гаранцију за 

повраћај аванса, уколико  Извођач  не  буде  извршавао  своје  уговорене  обавезе  у  роковима  и 

на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 

5)  Банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла  -  у  тренутку  закључења уговора, а 

најкасније у року од 10 дана од закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива, без права на приговор и платива на први  позив.  Банкарска  гаранција  за  добро  

извршење  посла,  издаје  се  у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а и роком важности 

најмање 30  дана  дужим  од  уговореног  рока  за  извршење  уговора.  Сви  елементи гаранције  

морају  бити  употпуности  усаглашени  са  конкурсном документацијом  и  закљученим  

уговором.  4)  Банкарска  гаранција  за  добро извршење  посла,  не  може  да  садржи  додатне  

услове  за  исплату,  краће рокове  од  оних  које  одреди  наручилац,  мањи  износ  од  оног  који  

одреди наручилац  или промењену  месну надлежност за  решавање  спорова. 5)  Aко се  за  време  

трајања  уговора  промене  рокови  за  извршење  уговорне обавезе, важност банкарске гаранције 

мора се продужити. 6) Наручилац ће уновчити  гаранцију  за  добро  извршење  посла,  уколико  

Извођач  не  буде извршавао  своје  уговорене  обавезе  у  роковима  и  на  начин  предвиђен 

уговором о јавној набавци.   

6)  Банкарску  гаранцију  за  отклањање  грешака  у  гарантном  року  понуђач предаје  наручиоцу  

у  тренутку  примопредаје  предмета  уговора  -  извршења уговора,  што  ће  бити  констатовано  

Записником  о  примопредаји  радова. Изабрани  понуђач  се  обавезује  да  у  тенутку  

примопредаје  предмета  јавне набавке  преда  наручиоцу  банкарску  гаранцију  за  отклањање  

грешака  у гарантном  року,  која  ће  бити  са  клаузулама:  безусловна,  неопозива,  без права на 

приговор и платива на први позив, у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а и роком 

важности најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног  рока.  Банкарска  гаранција  за  

отклањање  грешака  у  гарантном року, не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове од оних које  одреди  наручилац,  мањи  износ  од  оног  који  одреди  наручилац  или 

промењену  месну  надлежност  за  решавање  спорова.  Наручилац  ће уновчити  гаранцију  за  

отклањање  грешака  у  гарантном  року,  уколико Извођач не буде извршавао своје уговорене 

обавезе у роковима и на начин предвиђен  уговором  о  јавној  набавци,  у  гарантном  року.  

Понуђач  може поднети  гаранције  стране  банке,  само  ако  је  тој  банци  додељен  кредитни 

рејтинг  коме  одговара  најмање  ниво  кредитног  квалитета  3  (инвестициони ранг). Кредитни 

рејтинг додељује рејтинг агенција, која се налази на листи подобних  агенција  за  рејтинг  коју  је  

у  складу  са  прописима  објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се 



 
 

налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело  

за  хартије  од  вредности  и  тржишта  (Europen  Securities  and  Markets Authorities- ESMA).“  

Док је на стр. 60-61 конкурсне документације у делу који се односи на обавезну садржину понуде 

дефинисао следеће:  

„ Банкарска гаранција за озбиљност понуде  

  Оригинал  обавезујуће  писмо  о  намерама  банке  за  издавање  банкарске гаранције за повраћај 

аванса   

  Оригинал  обавезујуће  писмо  о  намерама  банке  за  издавање  банкарске гаранције за добро 

извршење посла   

  Оригинал  обавезујуће  писмо  о  намерама  банке  за  издавање  банкарске гаранције за 

отклањање грешака у гарантном року.“ 

Молимо Наручиоца да усклади конкурсну документацију. 

Одговор Наручиоца: 

Сва средства обезбеђења наведена у конкурсној документацији бр. 32/19 је потребно доставити у 

оквиру понуде са тим да се код банкарске гаранције за озбиљност понуде на страни 55. Конкурсне 

документације у члану 18. Модела уговора бришу речи „са роком важења 90 дана“ и на страни 63. 

Конкурсне документације бришу се речи „са роком важења 90 дана“ а то значи да банкарска 

гаранција за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде. 

  

2. Наручилац је на стр. 41 (Образац 8 – Образац референтне листе) и 43 (Образац 10 – 

Образац изјаве о техничкој опремељености) навео да предметне образце у случају 

заједничкох наступа морају оверити сви чланови групе понуђача. 

Питање:Да ли је у питању техничка грешка, с обзиром да предметне образце обично 

оверава и потписује Носилац посла (овлашћени члан групе понуђача)? 

Одговор Наручиоца: 

Предметне обрасце може да овери и потпише само Носилац посла(овлашћени члан групе 

понуђача) и није потребно да потпишу остали чланови групе понуђача. 

 

 

Комисија за јавне набавке 

* Документ је важећи без потписа и печата 


