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ПИТАЊА ОДГОВОРИ  бр. 3 

Јавна набавка услуге ремонта осовинских склопова возних средстава, у отвореном 

поступку, јавна набавка број 105/2014 

 

Један од понуђача поставио је питања: 

 

Питање 1: Банке из Румуније не издају гарантна банкарска писма у монети РСД. 

Молимо вас да нам прецизиате да ли се прихвата издавање гарантног писма за 

учествовање и гарантног писма о намерама загаранцију за добро извршење  посла у 

ЕУР, са спецификацијом противредности у РСД, по курсу Румунске Националне 

банке, на дан издавања ова два документа.  

Одговор 1: Понуђач, за сваку партију посебно, као средство обезбеђења за 

понуду доставља банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која мора бити 

неопозива, без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први 

позив, на износ од пет (5%) процената од вредности понуде, која је издата од 

угледне банке са седиштем у земљи Наручиоца или у иностранству, а  која је 

прихватљива за Наручиоца и у облику који је прихватљив за Наручиоца и са 

роком важности 30 дана дужим од опције понуде.    

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рајтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 ( 

инвестициони ранг ). 

Кредитни рејтинг из става 2. ове тачке, додељује рејтинг агенција која се 

налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима 

објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на 

листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 

Европско тело за хартије од вредности и тржишта ( European Securities and 

Markets Authorities – ESMA ). 

 

Питање 2: Молимо вас да нам потврдите чињеницу да, у оквиру обрасца за писмо о 

нмерама ( Образац 4-2), код последње фразе обрасца, али максимално до..., уписаће 

се износ који представља 10 %, од понуде коју смо ми доставили за сваку партију 

посебно.  

Одговор 2: Да. 
 

Питање 3: Код тачке 2.1.15 конкурсне документације, прецизира се да цена ће бити 

изражена у РСД без ПДВ-а, на паритету претходно утврђеном. Молимо вас да нам 

појасните који је то паритет. 

Одговор3: Све трошкове транспорта од складишта Наручиоца до седишта 

Извршиоца, сноси Извршилац. 



Питање 4: Молимо вас да нам прецизирате који ће бити период одвијања уговора ( у 

месецима ) 

Одговор 4: Максимално годину дана од потписивања уговора. 
 

Питање 5: У предложеном моделу угоора, у члану 6 се прецизира: трошкови 

боравка и смештаја контролних – пријемних органа органа у одредишту извршиоца 

сносе обострано. У ком смислу сносе обостарно.  

Одговор 5: Трошкове квалитативног пријема у фабрици Извршиоца услуге 

сноси Извршилац. 
 

Питање 6: Молимо вас да нам саопштите, уколио се ова информација може открити 

јавно, која је процењена вредност радова који су предмет овог поступка? 

Одговор 6: Не може. 
 

С поштовањем 

 

                                                                                         Комисија за јавну набавку 


