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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, брoj  404-2/52Р-2018-28 – набавка 

извођења радова на изградњи магистралног топловода топлификационог 

система Машинског факултета у Нишу на деоноци од тачке А до тачке Ц на 

постојећем топловоду, одговара на питањe заинтересованих лица у циљу 

појашњења конкурсне документације: 

 

 

Питање број  1  

На страни 6 конкурсне документације, у делу који се односи на 

обилазак локације наведено је да понуђачи могу да изврше обилазак терена у 

вези набавка извођења радова на изградњи магистралног топловода 

топлификационог система Машинског факултета у Нишу на деоноци од 

тачке А до тачке Ц на постојећем топловоду. 

На страни 57 конкурсне докуемнтације дата је Изјава којом се 

понуђачи обавезују да потпишу и доставе изјаву о сагласности на пројекат и 

обилазак локације, којом потврђују да су извршили увид у комплетну 

пројектно техничку документацију везану за радове.  

На тај начин наручилац посрдно обавезује потенцијалне понуђаче да 

изврше обилазак локације. Да ли је обилазак терена обавезан или није_ 

(Напомињемо да наручилац не може обавезати потенцијалне понуђаче да 

изврше обилазак терена). Ако јесте молимо наручиоца да то прецизира 

конкурсном документацијом у складу са ЗЈН, у смислу да прилагоди 

садржину захтевима конкурсне документације. 

 

Одговор на питање број  1 

Наручилац је у делу III Врста, техничке карактеристике, квалитет, 

количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђивања 

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења,обилазак локације за 

извођење радова и увид у пројектну документацијуконкурсне документације,  

(у тачки 6. на страни 6/60), навео да је обилазак локације  дат 

заинтересованим лицима као могућност а не као обавеза од које ће зависити 

прихватљивост понуда.  

Наручилац ће у скалду с тим извршити измену конкурсне документације 

у циљу усаглашавања садржине текста датог  у обрасцу XIII Изјава о 

обиласку локације  са конкурсном документацијом.   

 

 

Питање број  2  

На страни 13 конкурсне документације, у делу који се односи на 

податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача, наведено је да се 

писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 5 дана 

дуже од гарантног рока одређеног моделом уговора. 
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На страни 48 конкурсне документације, моделом уговора је предвиђено 

да је трајање банкарске гаранције је најмање 30 дана дуже од гарантног рока 

одређеног моделом уговора. 

 

Одговор на питање број  2 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у циљу 

усаглашавања садржине текста датог  у конкурсној документацији на страни 

13/60 и у моделу уговора на страни 48/60 тако што ће трајање банкарске 

гаранције уместо најмање 5 дана дуже од гарантног рока одређеног моделом 

уговора, како стоји на страни 13, уподобити  са моделом уговора те ће после 

извршене измене стајати да ће трајање банкарске гаранције уместо најмање 

30 дана дуже од гарантног рока одређеног моделом уговора. 

 

 

У Нишу, 28.01.2019. године 
 

 
 


