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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНA ПИТАЊA У ВЕЗИ ЈН БР. 08-П2/2016: ЗАМЕ-
НА ПОСТОЈЕЋИХ КОТЛОВА НА ЛОЖ УЉЕ КОТЛОВИМА НА БИОМАСУ И УГОВОР-
НО ИСПОРУЧИВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА МЛЕКАРСКЕ ШКОЛЕ
„ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ”, ОШ „СВЕТИ САВА”, ОШ “ДУШАН РАДОВИЋ” И ОШ „8.СЕПТЕМ-
БАР” У ОПШТИНИ ПИРОТ

Дана 31.01.2017. и 01.02.2017. године постављена су следећа питања:

1. Да ли понуђачи са сједиштем у страној  држави морају имати регистровано
представништво у Србији прије избора најповољнијег понуђача?
2. Да ли се у понуди морају навести произвођаче и моделе котлова који се нуде
или приватни партнер то може одлучити када буде изабран у складу са захтјевима из
конкурсне документације?
3. Ако могу конкурисати коју врсту гаранције за озбиљност понуде могу да ти
понуђачи  са  сједиштем  изван  Србије,  који  тренутно  немају  регистровано
представништво у Србији?
4. Да ли је довољно да Идејни пројекат доставимо у једном штампаном примерку
уз електронску верзију у ПДФ формату на ЦД-у?
5. Као обавезну документацију навели сте поред осталог:  ОВЕРЕН ПРИЛОГ 3
УГОВОРА - МОДЕЛ УГОВОРА О ЗАКУПУ ОБЈЕКТА и ОВЕРЕН ПРИЛОГ 4 УГОВОРА –
МОДЕЛ УГОВОРА О ЗАЛОЗИ. Да ли то значи да ова два ПРИЛОГА не треба да буду
и попуњена, као што је то случај са основним МОДЕЛОМ УГОВОРА? Образложење:
Код ПРИЛОГА 3 ПРЕДМЕТ УГОВОРА је дат само за један објекат, а имамо их четири.

ОДGОВОРИ:

1. Учесник у поступку доделе јавног уговора може бити свако домаће или страно
физичко, односно правно лице. Понуђачи са седиштем у страној држави не морају
имати регистровано представништво у Републици Србији пре избора најповољнијег
понуђача.
2. У понуди мора бити наведен произвођач и модел котла.
3. Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, осим менице,
понуђачи могу уз понуду поднети и  неопозиву и безусловну банкарску гаранцију  за
озбиљност  понуде,  плативу  на  први  позив  без  приговора,  у  износу  од  10% од
понуђеног износа без ПДВ-а. 
Поднета гаранција  не може да садржи додатне услове за  исплату,  краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме
одговара  најмање  ниво  кредитног  квалитета  3  (инвестициони  ранг). Ако  понуђач
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поднесе гаранцију стране банке, Наручилац је у обавези да провери бонитет те банке
код Народне банке Србије.
Предметна гаранција за озбиљност понуде активираће се у случају да понуђач, који
буде изабран као најповољнији, из било ког разлога одустане од своје понуде или не
приступи закључењу одговарајућег Уговора, односно не закључи одговарајући Уговор
о реализацији предметне јавне набавке у року који је предвиђен чланом 113. ЗЈН.
Понуђачима  чија  понуда  није  изабрана  као  најповољнија  или  чија  понуда  није
прихватљива  или  одговарајућа,  предметна  гаранција за  озбиљност  понуде биће
враћена након што Наручилац закључи уговор са изабраним понуђачем - личним
преузимањем у просторијама Наручиоца уз прописно потписано и оверено печатом
овлашћење или путем поште, при чему је понуђач у обавези да пошаље писмену
сагласност за слање предметне  гаранције поштом, на факс  Наручиоца или путем
поште.
4. Довољно је по један примерак.
5. Прилоге 3 и 4 Модела Уговора копирати, попунити и оверити за сваки објекат
посебно (4 примерка).
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