
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 404-19/2015-IV 
Ред. број ЈН ОП: 9/2015-ПО 
Датум: 20. мај 2015. 
П Е Ћ И Н Ц И 
 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, 
бр. 124/2012 ) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку даје следеће одговоре 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

у вези ЈН ОП 404-19/2015-IV 

             Изградња водоводне и канализационе мреже отпадних вода јужне радне 
зоне у насељу Шимановци –I б фаза 

  
ПИТАЊЕ 2) 
 
На страни 14., конкурсне документације се наводи:  
Понуђач  који  наступа  самостално,  понуђач  који  наступа  са   подизвођачима, односно  
група  понуђача  је у  обавези  да  уз  понуду  достави и Писма о намерама банке за 
издавање банкарских гаранција - оригинал, које морају  бити  неопозиве,  без  права  на  
приговор,  безусловне  и плативе  на  први позив и то:   

 

- Писмо  о  намерама  банке  за  издавање  банкарске  гаранције  за  добро извршење  
посла  у  износу  од  10%  од  вредности  уговора без  ПДВ-а  и  са  роком важења  
најмање 30 дана  дуже  од  истека  рока  за  коначно  извршење  посла, односно 15% 
од вредности уговора без ПДВ, у случају из члана 83. став 12. ЗЈН 

- Писмо  о  намерама  банке  за  издавање  банкарске  гаранције  за отклањање 
грешака у гарантном року у корист Наручиоца 2., у износу од 5% од вредности 
уговора без ПДВ-а и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока. 
 

Да ли у вези са тим понуђач уз конкурсну документацију доставља писмо о намерама за 
добро извршење посла, писмо о намерама за отклањање грешака у гарантном року и 
меницу за озбиљност понуде у вредности 5 % без ПДВ-а или само меницу за озбиљност 
понуде у вредности 5 % без ПДВ-а ? 
 
ОДГОВОР 2) 
 
Као што је и наведено на страни 14. конкурсне документације, Понуђач је у обавези да уз 
понуду достави и Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла и Писмо о  намерама  банке  за  издавање  банкарске  гаранције  за 
отклањање грешака у гарантном року, и бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, а 



уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са 
назначеним износом од  5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. 
 
 
 
ДОСТАВИТИ: 

- На Портал јавних набавки 
- На веб-сајт Наручиоца 

 
 
 
 

              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

          

 

 

 

 


