На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15), ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке
извођења радова на редовном и ургентном одржавању путева на градском подручју града Ниша
(одлука о покретању поступка бр. 03-8661 од 25.11.2016. године), ЈН бр. 1.3.67, поступајући по
захтеву заинтересованог лица од 27.12.2016. године за додатним информацијама и појашњењима,
даје одговоре, и то:
ПИТАЊА ОД 27.12.2016. ГОДИНЕ
„Изменом и допуном конкурсне документације бр.1 извршена је измена на стр. 28/45, члан 20. став
3. Модела уговора и то : „Трајање банкарске гаранције мора бити најмање до 31.01.2019. године“.
Такође, објављено је и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у коме је крајњи рок
за подношење понуда 12.01.2017. године.
С обзиром да смо, у тренутку када је објављена Измена и допуна конкурсне документације и
Обавештење о продужењу рока, већ обезбедили Писма о намерама банке за издавање банкарских
гаранција за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року са роком важења до
31.03.2017. године, тј. минимум 90 дана од дана отварања понуда, питање гласи:
Да ли је потребно продужити рок важења Писма о намерама, имајући у виду да је нови
датум отварања понуда 12.01.2017. године и да је рок важења Писма о намерама
колики и рок важења понуде тј. минимум 90 дана од дана отварања понуда?
Такође у нашем Писму о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање
недостатака у гарантном периоду, наведено је да је „рок важности гаранције 5 дана дуже од дана
истека гарантног рока одређеног моделом уговора, а најмање до 31.01.2019. године“.
Питање гласи: да ли Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање недостатака у гарантном периоду, са горе наведим текстом, испуњава услов
тражен конкурсном документацијом или је потребно кориговати Писмо о намерама
банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном
периоду и избацити део „5 дана дуже од дана истека гарантног рока одређеног
моделом уговора“, тако да остане само део „најмање до 31.01.2019. године?”

Одговор на питање бр. 1
Није потребно продужити рок важења писма о намерама.
Наручилац је, у предметном поступку јавне набавке, конкурсном документацијом одредио да ће се
комплетном понудом сматрати свака понуда која, између осталог, садржи два писма о намарама
пословне банке, и то: оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске
гаранције за добро извршење посла и оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање
банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.
Даље, наручилац је у конкурсној документацији одредио и битну садржину ова два писма о
намери. Тако је понуђач у обавези да уз понуду достави, као средство обезбеђења за добро
извршење посла “оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла. У писму о намерама поребно је да издавалац – пословна банка, наведе да
ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора издати
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на износ од 10% вредности уговора
без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити
најмање до 31.01.2019.године, као да ће банкаска гаранција бити безусловна, платива на први
позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износима које одреди наручилац.”

Као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, понуђач је у обавези да уз
понуду достави “оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла. У писму о намерама поребно је да издавалац – пословна банка, наведе да
ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, издати у тренуткук примопредаје предмета
уговора, банкарску гранцију за отклањање грешака у гарантом року, која ће гласити на износ од
10% вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће трајање
банкарске гаранције бити најмање до 31.01.2019.године, као да ће банкаска гаранција бити
безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износима које
одреди наручилац.”
Наручилац није конкурсном документацијом одредио, односно захтевао одређени рок или период
важења самих писама о намери пословне банке, већ је одредио саму садржину писама.
Приликом стручне оцене понуда, у предметном поступку јавне набавке, наручилац ће ценити да ли
писма о намери пословне банке садрже све елементе, од значаја за издавање самих инструмената
– банкарских гаранција пословне банке, као средстава финансијског обезбеђења зха озбиљност
понуде и за отклањање недостатака у гарантном року.
Стога, неприхватљива ће бити свака поднета понуда, уз коју нису поднета писма о намерама
пословне банке чија садржина одступа од захтева наручиоца, или чија садржина на било који
начин условљава издавање банкарских гаранција, или издавање банкарских гаранција чије
трајање неће бити најмање до 31.01.2019.године, већ краће, или банкарске гаранције које нису
безусловне, нису плативе на први позив, садрже додатне услове за исплату, или рокове и износе
не одређује наручилац.
Одговор на питање бр. 2
Није потребно мењати садржину писма о намерама пословне банке за издавањее банкарске
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, уколико писмо садржи одредбу из
конкурсне документације пре измена и допуна које је наручилац извршио 23.12.2016.године,
описаних у горе постављаном питању.
Наиме, наручилац је изменом и допуном конкурсне документације одредио, у члану 20. став 3.
модела уговора, да “трајање банкарске гаранције мора бити најмање до 31.01.2019.године.”.
Ово се односи на банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Уколико пословна банка у писму о намери за издавање банкарске гаранције за добро извршење
посла, наведе да ће ова банкарска гаранција трајати или имати рок важности најмање до
31.01.2019.године, а при томе у садржини писма не наведе било какав ограничавајући или
искључујући услов за издавање ове банкарске гаранције (издавање банкарских гаранција чије
трајање неће бити најмање до 31.01.2019.године, већ краће, или банкарске гаранције које нису
безусловне, нису плативе на први позив, садрже додатне услове за исплату, или рокове и износе
не одређује наручилац), садржину већ издатог и горе описаног писма не треба мењати.
Навод пословне банке да је “рок важности гаранције 5 дана дуже од дана истека гарантног рока
одређеног моделом уговора, а најмање до 31.01.2019.године”, у погледу рока важности, односно
трајања гаранције, испуњава захтеве наручиоца, јер одредба да је рок важности гаранције 5 дана
дуже од дана истека гарантног рока не условљава, не искључује и не угрожава рок важења који је
одредио наручилац, а то је најмање 31.01.2019.године.

У Нишу, дана 28.12.2016. године

