
                                      
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                Број: 2952-12/16 
                     Датум: 3. новембар 2014. године 
                                   Б е о г р а д 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку  
- Проширење картичног система приступа у Министарству спољних послова -

редни број ЈНОТ 16/2014 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
31. октобра 2014. године  у 15:15 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У конкурсној документацији у оквиру Табеле бр. 3 – Техничка спецификација 
под тачком 12 на страни 39 стоји да је гарантни рок 2 године по уградњи крилне 
аутоматске препреке за пешаке на улазима док на страни 40 под тачком 7 стоји 
да је гарантни рок не краћи од 36 месеци од дана потписивања записника о 
примопредаји добара, с обзиром да су крилне аутоматске препреке за пешаке 
једна од ставки које чине целокупни картични систем – добро, да ли то значи да 
се гарантни период од 36 месеци у овом случају не односи на крилне аутоматске 
препреке? 
 

Одговор Комисије: 
Гарантни рок од 36 месеци се не односи на крилне аутоматске препреке и он за 
њих износи минимум 24 месеца.  
 

2. Питање заинтересованог лица: 
У оквиру конкурсне документације на страни 17/60 под тачком – Захтеви у 
погледу гарантног рока навели сте да је рок за извршење предмета јавне набавке 
30 дана од дана ступања уговора на снагу, с обзиром да је предмет јавне набавке 
веома сложен што се тиче разноврсности захтеване опреме и да већина 
понуђача нема потребне количине на стању већ опрему мора да наручи од 
добављача. да ли се рок за извршење предмета јавне набавке може продужити 
на неки разумни рок који би омогућио понуђачу, који добије посао да се на 
време припреми за реализацију посла? 



 
Одговор Комисије: 

Рок за извршење предмета јавне набавке ће бити продужен кроз измену 
конкурсне документације која ће бити објављена на интернет страни 
министарства и Порталу јавних набавки. 
 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
Да ли од средстава финансијског обезбеђења понуђачи у оквиру понуде 
достављају само банкарску гаранцију за озбиљност понуде а понуђач који 
победи остала средства обезбеђења наведена на страни 19/60 конкурсне 
документације? Односно да ли понуђач приликом предаје понуде треба да 
достави Писма о намерама банке да ће банка издати средства обезбеђења 
наведена на страни 19/60 или се подразумева да понуђач који достави средство 
обезбеђења за озбиљност понуде уколико не испуни захтев са стране 19/60, 
средство може бити активирано? 
 

Одговор Комисије: 
Понуђачи су дужни да у оквиру понуде доставе банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде. Писма о намерама банке, нису тражена конкурсном 
документацијом. 
Све остале тражене банкарске гаранције, доставља само понуђач коме буде 
додељен уговор у роковима који су наведени у конкурсној документацији. 
Уколико понуђач коме буде додељен уговор, не потпише уговор о јавној 
набавци, Наручилац може активирати банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде. 
 

Комисија за јавну набавку 
Срђан Жупањевац, члан 

Драган Ковачевић, заменик члана 
Драган Нововић, члан 

Здравко Драјић, заменик члана 
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 

                                       Весна Маринковић, службеник за јавне набавке, дипл. ецц, заменик члана 
  
 
 

доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 


