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На основу питања везаног за ЈН 4/2017-ОП ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ
ГИМНАЗИЈЕ “ИСИДИРА СЕКУЛИЋ” обликовану по партијама:
Партија 1: Услуге извођења екскурзије трећег разреда: АТИНА-АНТИЧКА ГРЧКА
Партија 2: Услуге извођења екскурзије четвртог разреда: КЛАСИЧНА ИТАЛИЈА дајемо одговор на
исто.
ПИТАЊЕ 1:
Молимо вас за појашњење у вези СРЕСТАВА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА, за
наведену ЈН.
У конкурсној документацији, страна 69, наведено је:
„Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал писмо о намери банке да ће издати банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку. Писмо не сме бити
ограничено роком трајања (датумом), и не сме садржати одредницу да писмо не представља даљу
обавезу за банку, као гаранта.“
По инструкцијама из пословне банке, понуђач не може да обезбеди писмо без датума рока истека
или је неопходно да се у писмо наведе напомена да после одређеног датума банка нема никаквих
обавеза према клијенту.
Да ли би такво писмо о намерама банке задовољило услове конкурса?
ОДГОВОР 1:
У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ БР.8 ОРИГИНАЛ ПИСМО О НАМЕРИ БАНКЕ ДА ЋЕ
ИЗДАТИ БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА, ОБАВЕЗУЈУЋЕГ
КАРАКТЕРА на страни 76. а који оверава банка, стоји „издати безусловну и на први позив плативу
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, на износ од 100% од понуђене вредности,са
ПДВ-ом,партије за коју се подноси понуда, са роком важења наjкраће 30 дана дужим од
уговореног рока за извршење предметних услуга, односно повратка са екскурзије“. У том
смислу не може бити краћи рок од истог, а може се навести да после тог датума банка нема
никаквих обавеза према клијенту.
О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно
Закону о јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,68/15), исте објављује на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
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