Број: 575
Датум: 23.04.2015.године
Крагујевац

Дана 21.04.2015. године примили смо следеће питање заинтересованог лица:
„У тачки 13. Обезбеђење озбиљности понуде и за добро извршење посла, наведено је следеће:
„Понуђач је дужан да достави уз понуду Банкарску гаранцију за озбиљност понуде за сваку
партију за коју подноси понуду, обавезујућу, са клаузулама безусловна и платива на први
позив, без ограничења, у износу од 0,2% од вредности понуде без ПДВ-а по свакој партији за
коју се подноси понуда, са роком важења најмање 10 дана дуже од дана истека понуђеног рока
важења понуде“



Молим Вас за појашњење да ли се доставља Банкарска гаранција за озбиљност понуде
у износу од 0,2% од вредности понуде за период од једне године, или за период од три
године?
Имајући у виду да је чланом 90. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.
124/2012 i 14/2015) предвиђено да рок важења понуде одређује наручилац, као и
чињеницу да у конкретном случају у конкурсној документацији није одређена
минимална дужина трајања рока за важења понуде, молимо Вас да нас обавестите
колики је минимални рок важења понуде који понуђач може одредити.“

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, одговор комисије за јавну набавку број
01/2015 Услуге превоза путника у градском и приградском превозу је следећи:
-

-

Банкарска гаранција за озбиљност понуде, у свему у складу са захтевима из конкурсне
документације, се доставља на износ укупне вредности понуде за партију за коју се подноси
понуда, односно на износ вредности понуде за све три године.
Минимални рок важења понуде за предметни поступак јавне набавке износи 60 дана од
дана отварања понуда, а банкарска гаранција за озбиљност понуде се даје са роком важења
најмање 10 дана дуже од дана истека понуђеног рока важења понуде.

Овај одговор је саставни део конкурсне документације и биће објављен у делу „Питања и
одговори“, на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку 01/2015
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