
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA К И К И Н Д А 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2015-25 

Дана: 14.07.2015. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012 и 

14/2015) Комисија за јавну набавку радова – Радови на асфалтирању у општини Кикинда доставља  

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 
 

Питање: На стр. 35/79 конкурсне документације стоји: 

 

„12.  ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ  И  РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:  

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

Оригиналне  примерке  Писама  о  намерама  банке  за  издавање  банкарских  гаранција  у  корист 

наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то за:  

а)  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања,  у  висини  плаћеног  аванса  са  ПДВ-

ом  и мора да траје наjкраће до правдања аванса.  

б)  банкарску  гаранцију  за  отклањање  грешака  у  гарантном  року  (за  Партију  2),  у  висин

и  од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана 

дужи од истека гарантног 

рока.  Напомена:  Износи  наведени  у  писму  о  намерама  банке  могу  бити  изражени  номинално  

или процентуално од вредности понуде, при чему  се узима  у обзир  укупна вредност понуде 

изражена у динарима без ПДВ-а.“ 
 

Питање: да ли Понуђач уз Понуду доставља: 

 

• једно писмо о намерама банке за повраћај авансног плаћања за обе партије, у висини плаћеног 

аванса са ПДВ-ом, 

• једно писмо о намерама банке за отклањање грешака у гарантном року за Партију 2, у висини од 

10% од укупне вредности понуде за Партију 2 без ПДВ-а 

 

уколико подноси понуду за обе партије? 

 

 

Одговор: Уколико Понуђач понуду подноси за обе партије може да достави:  

 једно писмо о намерама банке за повраћај авансног плаћања за обе партије, у висини плаћеног 

аванса са ПДВ-ом, али да у истом буде назначено колики је износ за једну партију односну 

другу партију  

и 

 једно писмо о намерама банке за отклањање грешака у гарантном року за Партију 2, у висини 

од 10% од укупне вредности понуде за Партију 2 без ПДВ-а 

 

 

 

 

                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                       Милан Гашић 


