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На основу члана 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 

oтворени поступак јавне набавке радова, број 404-2/64Р-2019-28, одговара на питањe 

заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

 

Питањe број 1 од 16.12.2019. године: 
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Одговор на питање број 1 од 16.12.2019. године: 

 

 

Одговор на питање садржан је у Измени и допуни конкурсне документације број 1. 

Ниме, у оквиру поглавља II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ, врши се измена и допуна конкурсне документације, тако да се у оквиру тачке 

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

испуњења обавеза понуђача, на страни 11/51 конкурсне документације брише у 

потпуности део III, тако да након измене и допуне гласи: 

 

 „III Понуђач је дужан да уз понуду достави Наручиоцу: Оригинал обавезујуће 

писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за отклањање 

грешака у гарантном року. У обавезујућем писму о намерама потребно је да издавалац - 

пословна банка наведе да ће понуђачу – извођачу радова, на његов захтев издати 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће гласити на износ од 

10% вредности уговора без урачунатог ПДВ-а. Такође, потребно је да се писмом предвиди 

да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека 

гарантног рока за квалитет изведених радова, као и да ће банкарска гаранција бити 

„безусловна“, „неопозива“, „платива на први позив“ и „без права на приговор“, без 

додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за 

решавање спорова у стварно надлежном суду у Нишу, за Наручиоца: Град Ниш – Градска 

управа града Ниша, ПИБ: 100232752 и МБР: 17620541, Ниш, Ул. Николе Пашића број 24.“ 

 

Такође се врши исправка техничке грешке назива отвореног поступка јавне набавке 

радова, брoj 404-2/64Р-2019-28, тако да након измене и допуне гласи:  

 

Санација и реконструкција терена ФК „Железничар“, у циљу закључења 

оквирног споразума, са роком трајања од 2 (две) године. 

 

Због боље прегледности, објављује се Измена и допуна конкурсне документације 

број 1 у целости, од странице 1-1/51 до странице 51-1/51.  

 

У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Изменом и допуном 

конкурсне документације број 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

У Нишу, 16.12.2019. године 


