Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/970
Датум: 09.04.2019. године.
На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 01-1.3.1/2019 „ХИДРАНТНИ ПРСТЕН“:

Питање заинтересованог лица 1:
Шта је потребно приложити као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде?
На страни број 4. конкурсне документације наводите:
Понуђач даје гаранцију за: озбиљност понуде (меница за озбиљност понуде ).
А на страни број 22, одељак VI /10 наводите:
10,Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача
I Понуђач је дужан да уз понуду достави:
- банкарску гаранцију за озбиљност понуде у укупној вредности од минимум 5% од понуђене цене без ПДВа, са роком важења од најмање 10 (десет) дана дужим од рока важења понуде. Гаранција мора бити
неопозива, безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранције морају бити у потпуности
усаглашени са конкурсном документацијом. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Гаранција треба да гласи на Наручиоца. Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду уколико понуђач
након истека рока за подношење понуда мења или повуче своју понуду, уколико изабрани понуђач без
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор достављен на потпис
и уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима
из конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима са
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем;
- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла у укупној
висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца;
- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном
року у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца.

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/970-2
Датум: 11.04.2019. године.
На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 01-1.3.1/2019 „ХИДРАНТНИ ПРСТЕН“:
Одговор заинтересованом лицу:
1.

На стани 4 у делу (II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) )
Технчком гдешком су написане менице.
Дакле:

I Понуђач је дужан да уз понуду достави:
- банкарску гаранцију за озбиљност понуде у укупној вредности од минимум 5% од понуђене цене без
ПДВ-а, са роком важења од најмање 10 (десет) дана дужим од рока важења понуде. Гаранција мора бити
неопозива, безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранције морају бити у потпуности
усаглашени са конкурсном документацијом. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Гаранција треба да гласи на Наручиоца. Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду уколико понуђач
након истека рока за подношење понуда мења или повуче своју понуду, уколико изабрани понуђач без
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор достављен на потпис
и уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима
из конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима са
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем;
- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла у
укупној висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца;
- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у
гарантном року у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца.

Како је описано на страни 22 конкурсне документације.

Комисија за ЈН 01-1.3.1/2019

