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ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за сачињавање понуда за јавну набавку 
батерија за ЕТП, јавна набавка у отвореном поступку број 10/2015 
 
Питања: 
Поштовани, 
 
Молимо Вас за појашњење конкурсне документације за сачињавање понуда за набавку батерија 
за ЕТП(број набавке 10/2015) према следећем: 
 
1. У конкурсној документацији под тачком 2.1.4. стоји: 
    - "Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске 
гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора или изјаву на свом 
меморандуму о прихватању обавезе достављања бланко соло менице за добро извршење посла 
у моменту закључења уговора. 
Понуђач је у обавези да као саставни део понуде достави: 
потписано и печатом оверено писмо о намерама пословне банке да ће у моменту потписивања 
уговора, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% 
(плус додатну гаранцију од 15% уколико се изабрани понуђач налази на списку негативних 
референци) од вредности уговора (образац бр. 4), или уколико нема негативну референцу:"  
Реченица није довршена и не види се смисао реченице и шта се треба доставити. 
 
Да ли то значи да понуђач који није на списку понуђача са негативним референцама може 
доставити  изјаву на свом меморандуму о прихватању обавезе достављања бланко соло 
менице за добро извршење посла у моменту закључења уговора? 
 
2. У конкурсној документацији  под тачком 6.1. стоји: 
    - Све понуђене акумулаторске батерије у оквиру набавке морају да буду од истог произвођача 
акумулаторских батерија. 
 
Да ли то значи да буквално све акумулаторске батерије у оквиру ове набавке морају бити од 
истог произвођача(што је немогуће испоштовати јер се ради о различитим врстама и типовима 
батерија, а самим тим и произвођачи су уско специјализовани за одређене типове батерија, а и 
ако постоје такви произвођачи самим тим се доводе у повлашћени положај у овој набавци и 
ограничава се могућност избора понуда што је у супротности са Законом о Јавним набавкама) 
или сте мислили да акумулаторске батерије из исте позиције не могу бити од различитог 
произвођача? 
 
 
 



Одговор: 
1. Конкурсна документација тачка 2.1.4 треба да гласи: 
2.1.4.  Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске 
гаранције за добро извршење посла у моменту закључења уговора. 
Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави: 
• потписано и печатом оверено писмо о намерама пословне банке да ће у моменту 
потписивања уговора, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
износу од 10% (плус додатну гаранцију од 15% уколико се изабрани понуђач налази на списку 
негативних референци) од вредности уговора (образац бр. 4). 
• Рок важности банкарске гаранције мора бити минимално 30 дана дужи од уговореног рока за 
коначно извршење набавке у  целости.  
 
Одговор: Понуђач који није на списку понуђача са негативним референцама доставља  Писмо о 
намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за добро 
извршење посла у моменту закључења уговора . 
 
2. Акумулаторске батерије из свих позиција морају бити од истог произвођача. 
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