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Del.br. 03/19-P1
Pitanje (primljeno e-mailom 26.02.2019.):
Poštovani,
Shodno raspisanom javnom pozivu za učešće na Tenderu, ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ –Разни
штампани материјали ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 03/19 , na stranici br.14, tenderske dokumentacije
,stoji sledeći navod;
Сваки понуђач је дужан да у понуди достави: - Банкарску гаранцију за озбиљност понуде - Уз
понуду мора бити приложена банкарска гаранција за озбиљност понуде у висини од 2% понуђене
вредности без ПДВ-а, важности минимум 90 дана од дана отварања понуда. Банкарска гаранција
мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора.
Pitanje : Da li ovaj uslov može da se zameni sa nekom izjavom da će ponuđač koji bude izabran
obezbediti bankarsku garanciju - - Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани
понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора , a iz razloga što ponuđač mora
aplicirati kod banke isto kao za kredit, te vremenski , a i novčano to košta, a nije nam garancija da ćemo
isti posao i dobiti kod Vas.MOLBA : da nam smanjite trošak barem za ovaj deo,a da ravnopravno
učestvujemo svi, praksa kod nekih naručioca posla postoji takva mogućnost da je dovoljna samo Izjava u
vezi bankarske garancije ili menica.Ovako bi nam svima pružili istu šansu bez dodatnih troškova.
Hvala Vam , na razumevanju, u očekivanju da nam izađete u susret.

Odgovor (objavljeno na Portalu JN 28.02.2019.):
Poštovani,
Komisija za JN 03/19 javnu nabavku usluge – Razni štampani materijali sprovodi u otvorenom postupku
sa rokom podnošenja ponuda od 30 dana, da bi potencijalni ponuđači imali mogućnost i dovoljno
vremena da prikupe dokumentaciju koju prilažu uz svoju ponudu. Komisija za JN 03/19 je procenila da je
od sredstava finansijskog obezbeđenja kojim ponuđači obezbeđuju ispunjenje svojih obaveza u postupku
javne nabavke nabrojanih u čl. 61 st. 5 Zakona o javnim nabavkama, sa aspekta naručioca bankarsku
garanciju najlakše i najbrže realizovati, bez obzira na solventnost ponuđača što sa ostalim sredstvima
obezbeđenja nije slučaj. Smatramo da bankarska garancija za ozbiljnost ponude u visini od 2% od
ponuđene vrednosti bez PDV-a nije previsoka, niti nesrazmerna vrednosti predmetne javne nabavke. Sa
navedenog, ovaj uslov mora da se poštuje prema svemu navedenom u predmetnoj konkursnoj
dokumentaciji, i ne može da se zameni izjavom ili drugim sredstvom obezbeđenja.
U skladu sa članom 63. stav 3. ZJN ("Službeni glasnik RS" br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) dana
28.02.2019. godine objavljujemo Vaše pitanje i ovaj odgovor na Portalu JN i na sajtu Zoološkog vrta
Palić, bez iznošenja Vaših poslovnih podataka.
S poštovanjem,
Komisija JN 03/19
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