На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке радова на
изградњи коловоза и тротоара улица на територији града Ниша, обликоване у 2 партије и то I
партија: Ул. сарајевска и II партија: Ул. бубањски хероји (одлука о покретању поступка бр. 031179 од 12.02.2016. године), ЈН бр. 1.3.18, одговара се на питања заинтересованог лица у циљу
појашњења конкурсне документације:

Питање број 1. oд 08.03.2016. године:

Одговор на питање број 1.
Одговор на питање бр. 1 садржан је у Измени и допуни конкурсне документације број 2.

Питање број 2. oд 08.03.2016. године:

Одговор на питање број 2.
Одговор на питање бр. 2 садржан је у Измени и допуни конкурсне документације број 2.

Питање број 3. oд 08.03.2016. године:

Одговор на питање број 3.
Законом о јавним набавка, чланом 61. став 5. („Сл. гласник РС“, бр. 124/14, 14/15 и 68/15)
и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова, чланом 13. („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015) предвиђено је
да наручилац може у конкурсној документацији да наведе врсту средстава финансијског
обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и
испуњење својих уговорних обавеза, односно за повраћај авансног плаћања (различити облици
ручне залоге хартија од вредности или других покретних ствари, хипотека, меница, јемство другог
правног лица са одговарајућим бонитетом, банкарске гаранције, полисе осигурања и др.).
Чланом 13. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки прописано је да средство обезбеђења за озбиљност понуде, односно за
извршење уговорне обавезе, наручилац може да тражи у износу не већем од 10% од вредности
понуде без ПДВ-а, односно уговора, осим у случају обезбеђења за авансно плаћање. Чланом 14.
став 1. и 2. истог Правилника предвиђено је да средство обезбеђења траје најмање онолико
колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет набавке, као и да се исто не може
вратити понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју
обезбеђену обавезу.
С тим у вези, Наручилац је на основу одредаба члана 61. став 5. ЗЈН, члана 13. став 2. и
члана 14. став 1. и 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки, а имајући у виду вредност и значај предметних радова наведена средства
финансијског обезбеђења прописао као обавезујућа за понуђаче у предметом поступку јавне
набавке у складу са одредбама ЗЈН.
Обавезујућа писма о намерама банке представљају гаранцију наручиоцу да ће банка
издати захтеване банкарске гаранције, без прописивања посебних услова који се односе на
пословну политику банке и то у конкурсном документацијом прописаном року од 7 дана од дана
закључења уговора у погледу банкарске гаранције за добро извршење посла, те да ће банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предати наручиоцу у тренутку
примопредаје предмета уговора.
Притом, Наручилац сматра да управо обавезност наведених писама о намерама
представљају гаранцију наручиоцу да по протеку рока за подношење захтева за заштиту права на
одлуку о додели уговора, реализација уговора о конкретној јавној набавци неће зависити од
пословне политике банке конретног изабраног понуђача у погледу околности да ли ће и у ком року
конкретна банка издати банкарску гаранцију.
Дакле, код оваквог чињеничног стања писмо о намерама банке којим се пословна банка
обавезује да ће издати банкарску гаранцију одређене садржине мора бити у складу са условима и
роковима предметне конкурсне документације, јер је банкарска гаранција управо инструмент
обезбеђења уговора о конкретној јавној набавци, при чему никаква неизвесност не сме постојати у
погледу њеног издавања.
Питање број 4. oд 08.03.2016. године:

Одговор на питање број 4.
Одговор на питање бр. 4 садржан је у Измени и допуни конкурсне документације број 2.
У Нишу, дана 11.03.2016. године

