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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у поступку јавне 
набавке добара - електричне енергије са балансном одговорношћу за потребе здравствених 
установа, Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и 
инввлидско осигурање за период од 12 месеци бр.јн. 404-1-112/14-44 
 

Дана 23.04.2014. године заинтересовано лице се обратило са  захтевом 08/3 број 404-1-32/14-16 
од 23.04.2014. године, и  за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде у 
поступку јавне набавке добара - електричне енергије са балансном одговорношћу за потребе 
здравствених установа, Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско 
и инвaлидско осигурање за период од 12 месеци бр.јн. 404-1-112/14-44. 

 

1.   Питање заинтересованог лица: 
 

Питање: 
 

С обзиром да је померен рок за доставу понуда са 23.04.2014. на 28.04.2014. године, и да је то 
обавештење објављено 22.04.2014. године, постављамо питање у вези важења Банкарске гаранције за 
озбиљност понуде: 

Да ли је потребно продужавати Банкарску гаранцију за 5 дана, како би се испоштовала конкурсна 
документација у којој се тражи „Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити оригинал и остаће 
на снази са роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока важења понуде“, или ће се 
уважавати и већ достављена Банкарска гаранција, с обзиром да је наша понуда предата 23.04.2014. 
године, са роком важења од датума 23.04.2014. године ? 

 

1.  Одговор Наручиоца: 

 

Наручилац  је дана 23.04.2014. године извршио измену конкурсне документације и продужио рок за 
подношење понуда.  Наведене измене и обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавио   
је на Порталу управе за јавне набавке дана 23.04.2014. године и интернет страници наручиоца дана 
24.04.2014. године.  
 

Измена конкурсне докуменатције гласи: 
„Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити оригинал и остаће на снази са роком важења не 
краћим од 10 дана од дана истека рока важења понуде. Уколико, из било ког разлога, дође до 
продужење рока важења понуде, обавеза понуђача је да обезбеди продужење важења банкарске 
гаранције и то најмање за број дана за који је продужен рок важења понуде.“ 
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