
 

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну 

набавку радова – грађевински радови, електро радови, термотехничке инсталације, 

водовод и канализација, на Цркви Светог Василија Острошког, број 404-2/24Р/2020-28, у 

циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период од две године, 

одговара на питања заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације:                                        

 

Питање број 5. 

 

„Поштовани, 

1. Молимо Вас да нам дате појашњење у вези са предмером и предрачуном радова: 

Да ли се колона 7 (ПДВ у дин.) предмера и предрачуна ПДВ у дин. односи на ПДВ 

јединичне цене (колона 5) или на ПДВ укупне цене без ПДВ-а (колона 8)? 

 

2. Молимо Вас да нам дате појашњење у вези са конкурсном документацијом: 

У делу 10. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача захтевате одређена финансијска 

обезбеђења те Вас молимо за образложење: Као обезбеђење уз понуду понуђач је у 

обавези да достави обавезујућа писма о намери банке на 10% вредности уговора. Зашто се 

достављају писма о намерама ако се приликом потписивања оквирног споразума 

достављају менице по истом основу? 

Ако сте мислили да писма о намерама банке треба да прате банкарске гаранције које 

се достављају приликом појединачних уговора, на који износ понуђач доставља писма јер 

је немогуће да појединачни уговор буде у висини оквирног споразума већ ће очигледно 

његова вредност бити много нижа? У конкурсној документацији стоји: „10% од укупне 

вредности уговора“, дакле, који је то износ на који ће се закључити појединачни уговор? 

Такође, уколико се тражи меница за озбиљност понуде  која ће се активирати: „ - 

уколико понуђач коме је додељен оквирни споразум не достави наручиоцу средство 

обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације 

по оквирном споразуму и појединачним уговорима закљученим на основу оквирног 

споразума.“, а затим приликом потписивања оквирног споразума доставља обезбеђење за 

добро извршење посла које ће активирати: „у случају да Извођач радова не закључи 

појединачне уговор/е у складу са оквирним споразумом и /или не достави средства 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и /или за добро извршење посла уз 

уговор/е који се закључује/у по основу оквирног споразума.“ Због чега се од понуђача 

захтева вишеструко обезбеђење? 

                                                  

                                                     Одговор: 

 

Одговор на постављена питања садржан је у Измени и допуни конкурсне 

документације број 2. 

 

У Нишу, дана 18.06.2020. године 


