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Предмет:  Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 404-

3/2018-01: Изградња и санација саобраћајне инфраструктуре у општини Мали Иђош 

 

ПИТАЊЕ 1:  
Да ли је посреди грешка пошто на страни 43/62 Конкурсне документације у моделу 

уговора не постоји место где понуђач који наступа самостално може уписати своје 
податке? 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1: 

Да, на страни 43/62 Конкурсне документације је начињена техничка грешка. У измењеној  
и допуњеној конкурсној документацији  које ће бити објављене одмах након објављивања 

одговора на ова питања, начињена грешка биће исправљена и у моделу уговора ће се 

додати текст који недостаје. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Молимо Вас да ускладите на странама 47/62 и 57/62 Конк.документације, када је изабрани 

понуђач потребно да достави наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису 

осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, у 

року од 10 дана од закључења уговора или пре увођења у посао? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2: 

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да пре увођења у посао  Наручиоцу  достави 

полису осигурања објекта за време извођења радова и полису осигурања од одговорности 

за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до 

предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

ПИТАЊЕ 3: 

Молимо Вас да ускладите на странама 48/62 , чл. 10. и 57/62 Конк.документације, када је 

изабрани понуђач потребно да достави наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања (у тренутку закључења уговора или у року од 10 дана) и у којој висини 

(50% или 30%) и да ли је са ПДВ-ом или без ПДВ-а? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 3: 

Изабрани понуђач се обавезује да најкасније 10 дана од дана закључењу уговора 

наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања са клаузулама 

„безусловне и плативе на први позив“. Ова банкарска гаранција се предаје наручиоцу у 



року од 10 дана од дана закључења уговора и издаје се у висини од 50% од укупне 

вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за 

коначно извршење посла. 

 

ПИТАЊЕ 4: 

Молимо Вас да ускладите на странама 48/62 , чл. 10., 57/62 и 58/62 Конк.документације, 

када је изабрани понуђач потребно да достави наручиоцу банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року (у тренутку примопредаје радова или 10 дана од 

дана сачињавања записника о примопредаји)? 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 4: 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредaје предметa јaвне нaбaвке, преда 

бaнкaрску гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, издaту у висини од 10% од 

вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање десет дaнa дужим 

од гaрaнтног рокa. 
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