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ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Извођење грађевинских радова на енергетској санацији 
објеката у оквиру комплекса Опште болнице  и енергетској санацији медицине 
рада у оквиру објекта Центра за мајку и дете у Горњем Милановцу 

 
 

 
 
Питања: 
Pitanje je vezano za JN.24/2018,Građevinski radovi na energetskoj sanaciji objekata u okviru 

kompleksa opšte bolnice I energetskoj sanaciji medicine rada u okviru objekta 

Centra za majku I dete u Gornjem Milanovcu. 

Pitanje se odnosi na finansijsko obezbeđenje,konkretno na pisma o namerama,gde piše da: 

PISMO NE SME BITI OGRANIČENO ROKOM TRAJANJA I NE SME IMATI 

SADRŽINU. 

S obzirom da bankarsku garanciju I pisma o namerama dobijamo iz strane banke koja nije iz 

naše zemlje,samo se prevede na srpski jezik,oni zahtevaju da pisma moraju imati datum 

,odnosno rok trajanja. 

Da li se prihvataju ovakva dokumenta? 

 

Одговор :   

U konkursnoj dokumentaciji je navedeno da ponudjač dostavlja pisma o namerama koje imaju 

rok (rok važenja koji ne može biti kraći od roka određenog u konkursnoj dokumentaciji) ali 

takav rok se ne sme ograničiti datumom. 

Na primer:  ne zna se prezican datum zaključenja ugovora ili siguran dan otvaranja ponuda 

(kod nas je navedeno 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda) ali ukoliko dođe do 

pomeranja datuma u slučaju izmena konkursne dokumentacije u zakonu predviđenom roku za 

izmenu, bankarska garancija  mora pokriti period od 60 dana od dana otvaranja ponude. U 

konkursnoj je zato naveden rok važnosti bez datuma na sledeći način: 

Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са 

назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком 

важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, 



Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 

авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач 

добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 

30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. 

Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 

извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије 

посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у 

конкурсној документацији. 

Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан 

примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 

року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у 

конкурсној документацији. 

 

 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 
 


