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На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) заинтересован лицa су, у писаном облику, за ЈН 28/2017 -   

Набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж (назив и ознака из Општег речника 

набавки: делови котлова за централно грејање - 44621221), поставилa наручиоцу следећа 

питања: 

 

1. smatramo da dodatni uslov na strani 33 konkursne dokumentacije  u tački 2.1. pozicija pet 

 tehnička    (-PED 97/23/EC ili 3014/68/EU za EN12952) nije definisana u skladu sa srpskom 

regulativom.U napred navedenom dodatnom uslovu ste prozvali evropske direktive PED 

97/23/EC ili 3014/68/EU , a ne Pravilnik o tehničkim zahtevima  za projektovanje, izradu i 

ocenjivanje usaglašenosti  opreme pod pritiskom ( Sl. Glasnik RS br. 87/2011) .Na osnovu 

Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava usaglašenosti  direktno priznavanje od strane 

privrednih subjekata  nije moguće, već to može uraditi samo nadležno Ministarstvo i ovim 

zahtevom krše se odredbe Zakona o ocenjivanju usaglašenosti proizvoda. Zahtevamo da 

izmenite konkursnu dokumentaciju i da je uskladite sa važećom teničkom regulativom u 

republici Srbiji, odnosno izbrišete evropske direktive iz napred navedenog uslova. 

 2.

 

Одговори Комисије за ЈН 28/2017 - Набавка и уградња два економајзера на топлани 

Котеж: 

1. Koмисија за јавну набавку ће изменити конкурсну документацију и објавити Обавештење 

о продужењу рока за подношење понуда за 01.06.2017. у 12 часова. 

 

2. На страни 30. Конкурсне документације за јавну набавку 28/2017, у тачки 11 у којој су 

набројане врсте банкарских гаранција, поткрала се техничка грешка – набројана је банкарска 

гаранција за повраћај авансног плаћања. Напомињемо  да је начин плаћања прописан 

конкурсном документацијом тако да није предвиђено давање аванса те не треба достављати 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.  

 

НАГЛАШАВАМО  ДА  ЈЕ  ПОТРЕБНО  ДОСТАВИТИ  СЛЕДЕЋЕ  БАНКАРСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ: 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде  доставља Наручиоцу сваки 
понуђач уз понуду у висини од 5% од понуђене цене  и мора трајати најмање колико и 
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важење понуде. Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим 
случајевима: 

-уколико понуђач, након истека рока за подношење понуда, повуче или мења своју 
понуду; 
-уколико понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, благовремено не потпише 

уговор о јавној набавци и уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Продавац  предаје  

Наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора,  у висини од 10 % од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, која ће бити са клаузулам: неопозива, безусловна, 

наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро 

извршење посла издаје се, са роком важности до 15.11.2017. године. Ако се за време 

трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

Купац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

овим уговором. 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  Продавац 

подноси Купцу у тренутку примопредаје предмета уговора, у висини од 10% од укупне 

вредности уговора. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року  мора 

да важи још 5 пет дана дуже од гарантог рока који је одређен за исправан рад. Ако се 

за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције се мора продужити. Купац  ће уновчити банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року у случају да Продавац не буде извршавао своје 

гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Трошкове прибављања банкарских гаранција сноси Продавац. 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде  доставља сваки понуђач уз понуду. 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Продавац  предаје  Купцу у року од 

10 дана од дана закључења уговора. 

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, доставља се у 

тренутку примопредаје предмета уговора. 

 

Панчево, 24.05.2017. 

 

 

 
               Комисија  


