Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-46/2016-12/5
Датум: 7. октобар 2016. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке услуга
- успостављање инфраструктурне платформе за интероперабилност (e-filing) редни број 27/2016
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 6.
октобра 2016. године у 11.12 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Конкурсном документацијом је захтевано да понуђач уз понуду достави писмо о
намерама пословне банке да ће у корист наручиоца издати банкарску гаранцију за
добро извршење посла, у висини од 10% од уговорене цене, са роком важења 30
дана дужим од уговореног рока. Потребно је да дефинишете да писмо о намерама
има рок важења колико и понуда.
1. Одговор Комисије:
У писму о намерама је довољно да буде наведено да ће гаранција бити издата са
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока. Комисија за јавну набавку није
одредила рок важења писма о намерама, и сматра да то није потребно урадити.
2. Питање заинтересованог лица:
Конкурсном документацијом је захтевано да понуђач уз понуду достави писмо о
намерама пословне банке да ће у корист наручиоца издати банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10% од уговорене цене добара,
са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока. Потребно је да дефинишете да
писмо о намерама има рок важења до тренутка потписивања записника о
примопредаји добара.
2. Одговор Комисије:
У писму о намерама је довољно да буде наведено да ће гаранција бити издата са
роком важења 30 дана дужим од гарантног рока. Комисија за јавну набавку није
одредила рок важења писма о намерама, и сматра да то није потребно урадити.
Комисија за јавну набавку
- Марио Малетић, дипломирани правник;
- Владимир Пејчић, дипломирани правник;

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада;
- Јована Михајловић, дипломирани правник;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

