
        QF-H-006 

              
Република Србија 
„Републички хидрометеоролошки завод Србије“ 
Број: 404-170/13 
21.10.2013. године 
Кнеза Вишеслава бр.66. 
Б е о г р а д 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
за јавну набавку добра у отвореном поступку: 

 
   „Магнетрон I канала, са уградњом у метеоролошки радар МРЛ – 5“ 
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На основу чл.20 и 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РСбр.124/12), а у вези са 
постављним питањима заинтересованих понуђача објављује се 
 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

Питање: На страни 12, тачка 10. тражи се да понуђач уз понуду достави писмо о намери 
пословне банке за достављање гаранције за добро извршење посла у износу од 5% од 
вредности понуде. На страни 21. чл.6. уговора, наводи се да је испоручилац обавезан да 
приликом уговора достави писмо о намери да ће банка издати банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у износу од 10% вредности уговора. Такође на страни 12 пише да треба да 
важи 10 дана дуже од истека рока, а на страни 21. да треба да важи 30 дана дуже од истека 
рока. 
Молимо за појашњење, у ком се моменту доставља писмо о намери да ће банка издати 
банкарску гаранцију, а када се доставља банкарска гаранција. Да ли у износу од 5% или 
10% и колико дана треба да буде дужи рок. Исто питање је и за банкарску гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року. 
 
            Конкурсном дукументацијом у поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 
САЧИНЕ ПОНУДУ,  на страни 12., тачка 10.  ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ 
ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА, предвиђено је да је Понуђач дужан да у понуди достави средство 
финансијског обезбеђења, односно Писмо о намери пословне банке за достављање 
гаранције за добро извршење посла, у износу од 5% од бруто вредности понуде и Писмо 
о намери банке за достављање гаранције за отклањање грешака у гарантном року у 
износу од 10% од бруто вредности понуде. Наведена писма морају бити у оригиналу. 

У складу са предметом набавке,  наручилац одобрава исплату аванса у висини до 
50% од бруто вредности понуде, при чему су понуђачи који прихватају аванс дужни да 
доставе Писмо о намери банке за повраћај аванса у висини траженог аванса у оригиналу. 
 

Банкарска гаранција за добро извршење посла предаје се наручиоцу у тренутку 
закључења уговора односно најкасније 15 дана по потписивању уговора и траје 10 
дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року предаје се у 
тренутку примопредаје односно записничког пријема и важи до истека гарантног 
рока који износи једну годину.  

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса важи 
до коначне испоруке и уградње која се констатује записником о пријему. 
 
Сходно томе, оригинал писма о намери банке за све врсте финансијског 
обезбеђења, предају се у понуди, а изабрани понуђач са којим се закључује уговор,  
доставља оригинал банкарске гаранције од банке која је издала писма о намери, према 
динамици и у складу са напред наведеним упутством. 
 
Обзиром на евидентну неусаглашеност модела уговора у чл. 6.(страна 21.) са захтевима 
наручиоца из упутства (страна 12. Тачка. 10.),  врши се измена конкурсне документације 
тако што се у моделу уговора, члан 6. (страна 21.) који се односи на банкарске гаранције,  
замењује новим чланом 6. који гласи: 

 
„Испоручилац се обавезује да по потписивању уговора достави банкарску гаранцију за 
повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса, са клаузулама неопозива, безусловна, 



наплатива на први позив и без права на приговор, и са важношћу до записничког пријема 
испоруке и уградње која подразумева функционисање уређаја. 
 
Обавеза је Испоручиоца да приликом потписивања овог уговора а најкасније до 15 дана од 
дана потписивања овог уговора, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права 
на приговор, у висини 5% од вредности уговора, са обрачунатим ПДВ-ом, са роком 
важности који је 10 дана дужи од рока за коначно извршење посла (рок за коначно 
извршење посла је 240 дана од дана закључења уговора). 
 
Обавеза је Испоручиоца да у тренутку примопредаје односно записничког пријема 
предмета уговора, достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 
року, која мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без 
права на приговор, у висини 10% од вредности уговора, са обрачунатим ПДВ-ом, са роком 
важности до истека гарантног рока. Гарантни рок је _______ година/е од извршене уградње. 
(попуњава Испоручилац).“ 
 
Такође, врши се исправка конкурсне докуметације у делу модела уговора (страна 20), у чл. 
2. став.1., тако што уместо речи „(попуњава Наручилац)“ треба да стоји „(попуњава 
Испоручилац)“ 
 
Питање: На стр.21, члан 5, наводи се да је у случају рекламације, испоручилац дужан да у 
року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, дужан да испоручи нова 
добра. Сматрамо да је немогуће за тако кратак рок од 3 дана набавити ново добро, обзиром 
да је рок испоруке 240 дана. 
 
У вези са наведеним питањем, а имајући у виду специфичност предмета набавке врши се 
исправка модела уговора у делу члана 5. на страни 21 конкурсне документације, тако што 
се у наведеном члану  бришу став 3. и став 4.  
 
 
       

 
                            
 
 
 
 
 

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

                                ____________________________ 
                                Радован Ћосић, дипл. правник 
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