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ПРЕДМЕТ:  појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број  
  ЈН ОП 1.1.4/2016 
 
 
 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике 
вредности број ЈН ОП 1.1.4/2016, Набавка предизолованих цеви за потребе изградње и 
одржавања  топлификацуионог система за конзумно подручје Пожаревца,  44163120  - цеви за 
даљинско грејање, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 25.05.2016. године у 
16,25 часова (заведено код наручиоца под бројем 3122 дана 26.05.2016. године), којим тражи 
одговор на следећа питања:  
 
ПИТАЊЕ: 
  
Питање у вези Средства финансијког обезбеђења 
 
 У конкурсној документацији ЈН ОП 1.1.4/2016 „Набавка предизолованих цеви за потребе 
изградње и одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревац“, на страни 33, 
наведено је у прилогу бр.5. (образац за испуњеност услова) да се заокружи да ли су достављена 
писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла као и 
отклањање грешака у гарнтном року. 
 На страни 28 наведено је да је понуђач у обавези  да уз понуду достави меницу за озбиљност 
понуде и изјаву о средствима финансијког обезбеђења, образац бр.9. 
 Да ли у обрасцу на страни 33, грешком наведена и писма о намерама за прилог бр.5? 
 Да ли је потребно уз понуду сем менице и изјаве доставити и писма о намерама банке за 
добро извршење посла као и отклањање грешака у гарантном року, или су довољна изјава (образац 
бр.9)? 
 Уколико нису потребна писма о намерама него само изјаве, како понуђач у том случају треба 
да попуни побразац за испуњеност услова(тј. како да заокружи образац на страни 33 – везано за 
достављање писма о намерама. 
 Уколико је уз понуду потребно доставити писма о намерама банке, да ли треба да буду 
обавезујућа или не обавезујућа? 
 
ОДГОВОР: 
 Уз понуду треба доставити све што је наведено као прилог бр.5: 
 

Средства финансијског обезбеђења: 
-меница за озбиљност понуде 
- изјава о достављању средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, 
попуњену, потписану и печатирану 
- НЕОБАВЕЗУЈУЋЕ писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
повраћај авансног плаћања  - уколико се понудом тражи авансно плаћање 
- НЕОБАВЕЗУЈУЋЕ писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
добро извршење посла  
- НЕОБАВЕЗУЈУЋЕ писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року 

 
           Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ЈН ОП 1.1.4/2016 
 

 
 
 


