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У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне
документације, те I измене исте, за отворени поступак јавне набавке бр. 05-460/18-2 –
Гориво (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну
набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Чистоћа и зеленило“ из Зрењанина,
у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања
постављена од стране заинтересованих лица
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање
заинтересованог лица, па потом одговор на исто:
Питање/указивање:
Пoштoвaни,
Схoднo члaну 11.1, хтeли бисмo дa пoстaвимo слeдeћe питaњe:
Дa ли пoстojи мoгућнoст дa умeстo блaнкo мeницe дoстaвимo бaнкaрску гaрaнциjу (зa
oзбиљнoст пoнудe/зa дoбрo извршeњe пoслa) кoja je jaчe срeдствo oбeзбeђeњa oд мeницe?
Mи мeницe нe издajeмo, И прeтхoднe гoдинe смo истo дaли бaнкaрску гaрaнциjу.
Укoликo je oдгoвoр пoзитивaн, a имajући у виду дa je пoтрeбнo врeмe дa би сe гaрaнциja
прибaвилa, мoлимo Вaс дa пoмeритe тeрмин oтвaрaњa JН.
Срдaчaн пoздрaв,
Одговор на питање:
1

У складу са једним од основних постулата „више подразумева мање“ је свакако
прихватљиво да понуђачи предају као средство обезбеђења банкарску гаранцију, управо
из разлога које је као тврдњу изнело заинтересовано лице, а то је да се банкарском
гаранцијом остварује већи степен обезбеђења буџетских средстава. Међутим, како је
наручилац у потпуности у складу са чланом 94. став 1. ЗЈН прописао примерен рок за
подношење понуда, те да ће предметна конкурсна документација на Порталу јавних
набавки, закључно са 12.03. текуће године, бити постављена преко 30 дана што је и више
него довољно за сва питања и благовремене радње заинтересованих лица у циљу
подношења понуда, те како наручилац у складу са својим потребама и у складу са
законским и подзаконским актима спроводи поступак јавне набавке, притом без обавезе
да се уподоби пословној пракси и навикама потенцијалних понуђача, а имајући у виду да
се основ за продужење рока за доставу понуда треба темељити на измени конкурсне
документације у смислу одредбе члана 63. став 5. ЗЈН, наручилац сматра да нема основа
за продужење рока. Из наведеног следи да наручилац остаје при захтевима и роковима из
предметне конкурсне документације, односно позива за подношење понуда.
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