
 

 

 

 

           ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 12.12.2018 године 
 

 

Одговори на питања у вези са јавном набавком, ЈН 98/2018 – Извођење радова на изградњи 

објекта Филијале Нови Сад 

 

Питање 1: Молимо вас да продужите рок за предају тендерске документације за јавну набавку радова у 

преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, члан 36. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним набавкама ЈН бр. 98/2018 „Извођење радова на изградњи објекта филијале Нови Сад“ на 7-10 дана, 

односно максималан могући број дана због следећих објективних разлога: 
1. Како је обавезан обилазак објекта био ограничен на један дан у недељи у периоду од 10 до 15 

часова, заинтересовани Понуђачи чији је обилазак најављен за среду 12.12.2018. године, неће 
моћи збогкратког рока да да реално сагледају и упореде стварно стање објекта, изврше анализу 

техничке документације и припреме обимну тендерску документацију. 

2. Исто тако, због великих износа банкарских гаранција и дужег рока који је потребан банкама за 
њихово издавање, јер је крај године и банке врше обимније анализе за наредну годину, 

понуђачима је потребно више времена како би прибавили тражене банкарске гаранције. 
 

Одговор 1: Наручилац је дефинисањем рока за подношење понуда у предметној јавној набавци омогућио 

свим заинтересованим лицима да објекат и локацију на којој се изводе радови обиђу у два термина, 
односно две среде, остављајући заинтересованим лицима да сами процене у ком ће термину обилазак 

извршити. Такође, Наручилац напомиње да се предметна јавна набавка спроводи у преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда, а након претходно спроведеног отвореног 

поступка током којег су сва заинтересована лица имала на располагању више термина за обилазак објекта 

и могућност да на тај начин стекну сва неопходна сазнања за формирање понуде и иста примене у овом 
поступку, с обзиром да су предмет, сви услови и техничке карактеристике остале непромењене. Имајући у 

виду напред наведено први разлог објективно не оправдава ваш захтев за продужење рока. 
 

Међутим, разлог немогућности да банка изда банкарску гаранцију у захтеваном временском периоду, 
Наручилац ће узети у обзир, имајући у виду комплексност јавне набваке и значај инвестиције, као и 

обезбеђивање што веће конкуренције у складу са Законом о јавним набавкама, те продужити рок за 

подношење понуда закључно са 20.12.2018. године, а о чему ће објавити обавештење на Портралу управе 
за јавне набавке и својој интернет страници. 

 

НАПОМЕНА: Дефинисање новог рока за подношење понуда неће утицати на прихватљивост банкарских 

гаранција за озбиљност понуде које су већ издате у складу са првобитно одређеним роком за подношење 

понуда у овом поступку јавне набавке, односно Наручилац ће прихватити и оне банкарске гаранције за 

озбиљност понуде чији рок важења је одређен у односу на првобитно одређени рок за подношење 

понуда. 

 

 

                           Комисија за јавне набавке 
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