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Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-43/2017-03 за јавну набавку 
грађевинских радова на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на 
територији општине Црна Трава за 2017. годину, јавна набавка број 01/2017 у отвореном 
поступку 
 
На писани захтев потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњења /одговоре како 
следи: 
 
Дана 05.06.2017. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је допис Комисији 
којим потенцијални понуђач тражи додатна појашњења, и то: 
 

1. На страни 10 Конкурсне документације, у делу додатни услови као доказ за 
испуњење техничког капацитетеа тражите Булдожер ТГ-80 до ТГ-120 .... 
Обзиром да је ТГ марка произвођача булдожера, молимо Вас да промените услов и 
наведете Булдожер у клаи који тражите без навођења марке произвођача. 

2. На страни 14 Конкурсне документације, наводите да је неопходно уз понуду 
доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде у вредности од 10% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а, као и писма о намерама банке за издавање 
банкраских гаранција у вредности од 10% за добро извршење посла и отклањање 
грешака у гарантном року у вредности од 5%... 
Наше питање гласи: 
Да ли ћете прихвтити банкарску гаранцију и писма о намерама уколико стоји већи 
износ од 10% (5%) од вредност уговора? 

3. Потрде о изведеним радовима да ли могу гласити на раније датуме, тј. пре 
објављивања конкурсне документације, да ли могу бити издате на другом обрасцу 
али да садржи све потребне податке и да ли се могу доставити у фотокпији? 

 
1. Комисија за предметну набавку, увидом у конкурсну документацију је утврдила, да 

стварно стоји ознака булдожера ТГ 80 до ТГ 120 у делу додатних услова за 
технички капацитет. Комисија сматра да је оправдана је примедба потенцијалног 
понуђача да се ради о произвођачкој марки булдожера и да као таква не треба да 



стоји у конкурсној докуменатицји. У том смислу Комисија ће извршити измену 
конкурсне документације где ће стојати само класа „Булдожера 80 до 120 коњских 
снага“. 

2. Комисија сматра да није проблем да се достави писмо о намерама на већи износ 
(10%) од захтеваног (5%). Потенцијални понуђач у том случају мора да води 
рачуна о томе, да уколико буде изабран као најповољнији понуђач, достави 
банкарску гаранцију на 10% вредности уговора за отклањање грешака у гарантном 
периоду. 

3. Комисија сматра да потврде о изведеним радовима не могу да гласе на раније 
датуме пре објављивања јавног позива, да не могу бити издате на другом обрасцу 
осим обрасца из конкурсне документације и да се могу достављати у фотокопијама, 
јер је и тако наведено конкурсном документацијом да се докази за обавезне и 
додатне услове могу достављати у неовереним копијама.    

 
Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-43/2017-03 од 
16.05.2017. године.  
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