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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке
материјала за дијализу – дијализатори за период од годину дана, бр.јн. 404-1-110/14-66
Дана 26.05.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом, код нас заведено дана
26.05.2014. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке материјала за дијализу дијализатори за период од годину дана, бр.јн. 404-1-110/14-66, сходно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питањe заинтересованог лица:
1. У поглављу V конкурсне документације – Упутство понуђачима, тачка 5 Обезбеђење
за озбиљност понуде, параграф 5.1 дефинисано је следеће: Понуђач је обавезан да уз понуду
достави Наручиоцу као финансијску гаранцију за озбиљност понуде неопозиву, безусловну, плативу
на први позив и без права протеста банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која гласи на износ од
2% од вредности понуде.
Да ли ће Наручилац прихватити средство обезбеђења за озбиљност понуде уколико се као
средство обезбеђења достави банкарска гаранција која гласи на износ већи од 2% од вредности
понуде?
Одговор:
1. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова (“Сл. гласник РС“, бр. 29/13) у члану 12. наводи да средство
обезбеђења за озбиљност понуде, односно за извршење уговорне обавезе, наручилац може да
тражи у износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ - а, односно уговора.
Сходно наведеном, Наручилац је у конкурсној документацији дефинисао следеће: Понуђач је
обавезан да уз понуду достави Наручиоцу као финансијску гаранцију за озбиљност понуде
неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права протеста банкарску гаранцију за
озбиљност понуде, која гласи на износ од 2% од вредности понуде. Имајући ово у виду, Наручилац
може прихватити као средство обезбеђења банкарску гаранцију за озбиљност која гласи на износ
већи од 2% од вредности понуде.

С поштовањем,
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