
                                        
 

 
 

    
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И 
СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 
Трг Републике 16, Суботица 
Број:  II-404-1-4/2020-4 
Дана: 23.03.2020. године 
С у б о т и ц а 
   
ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-1-1/2019 

 
Поштовани,  
 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање 
заинтересованог понуђача у отвореном поступку „Чишћење сливника“, број јавне набавке II-
404-1-4/2020 
 
  Питања и одговори: 
 

1. Питање: 

У Обрасцу 14 - Техничка спецификација на страни 32/39 у позицијама 2 и 4 наводе се 
таложници сливника.  

Молим Вас за информацију које су запремине таложници сливника?   

1. Одговор:  
 
Најчешћа запремина таложника сливника је 80 до 100 литара. 

 
 

2. Питање: 
          

Због настале ситуације и стања у Републици Србији да ли можете да измените конкурсну 
долументацију у делу СФО?  
Молимо вас промените средство финансијског обезбеђења  у бланко соло меницу плативу на 
први позив, уместо што према конкурсној документацији тражите  
" 1. Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, неопозиву, безусловну, наплативу 
на први позив без права приговора, важности до истека опције понуде чији је рок важности 30 
дана од дана отварања понуда, у износу од 10% од процењене вредности без ПДВ, којом се 
гарантује да ће понуђач платити укупан износ из гаранције по пријему првог позива наручиоца 
у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је: - понуђач изменио или опозвао понуду за 
време трајања важности понуде без сагласности наручиоца, - понуђач иако је упознат са 
чињеницом да је његова понуда прихваћена од Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише 
уговор сходно условима из понуде, - понуђач није успео, или је одбио да достави тражене 
банкарске гаранције за добро извршење посла (банкарска гаранција ће се сматрати 
неисправном ако не садржи све наведене елементе). 
 - Оригинално, обавезујуће писмо о намерама банке - за издавање неопозиве и безусловне 
банкарске гаранције, плативе на први позив без приговора и то: о оригинал писмо о намерама 
банке - за издавање неопозиве и безусловне гаранције за добро извршење посла, плативе на 
први позив без приговора у износу од 10% од процењене вредности без ПДВ-а оквирног 
споразума, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за завршетак услуга, 
Изабрани понуђач ће бити у обавези да у року од 5 дана од дана закључења овог споразума о 
јавној набавци наручиоцу доставити банкарску гаранцију за добро извршење посла плативе на 



         

    

први позив без приговора у износу од 10% од процењене вредности без ПДВ-а оквирног 
споразума, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за завршетак услуга. 
      
 
2. Одговор: 
 
У Конкурсној документацији су јасно и недвосмислено формулисани услови за учешће у јавној 
набавци „Чишћење сливника“, број јавне набавке II-404-1-4/2020. 
 
 
 
 

           Комисија 
 
  __________________ 
 
 


