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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: III-04-404-1-23/2019
Замена азбестних цеви у Равном Тополовцу
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим
питањем потенцијалног понуђача, дајемо следеће појашњење у вези са
припремањем понуде:
Питање:
Сходно члану 63. став 2. ЗЈН, („Сл. Гласник РС“ бр.124/12, 14/15,и 68/2015 ) у
даљем тексту ЗЈН, обраћамо Вам се захтевом за додатним информацијама и
објашњењима у вези конкурсне документације и припреме понуде по јавној
набавци бр. III-04-404-1-23/2019 - Замена азбестних цеви у Равном Тополовцу
Наиме тражите следеће:
11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
финансијског испуњења обавеза понуђача:
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) 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 20 % 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.
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. 3)

2) 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.
3) 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 5 % 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.
Да ли за горе наведене услове може да се доставе бланко соло менице које су
уредно регистроване са меничним овлашћењима ?
Одговор:
Наручилац остаје при првобитном захтеву из предметне конкурсне документације
и не прихвата сугестију.

Комисија за јавне набавке

