
 

На основу члана 63.став3. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник РС“, бр. 
124/2012,14/2015 i 68/2015) Комисија Наручиоца за јавну набавку бр. 47/2018 сачинила 

је 

Додатне информације бр. 8  

у вези са припремањем понуде  

за јавну набавку – Санација и адаптација Дома здравља Петровац на Млави, амбуланта 
у Шетоњу  

 
 
Питања: 
 

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима, ЈН бр. 
47/2018 

Поштовани, 
Обраћамо вам се ради добијања додатних информација/појашњења у погледу Захтева 
бр 404-145/2018-02, који нам je достављен са ваше стране и чији je предмет 
достављање гаранције озбиљност понуде или продужетак рока важења гаранције за 
озбиљност понуде за јавну набавку - Санацију и адаптацију Дома здравља Петровац 
на Млави амбуланта у Шетоњу, бр 47/2018, a како би учествовали у даљем поступку 
јавне набавке. 
Будући да сте ви као Наручилац донели Одпуку о обустави поступка бр. 404-
145/2018-02-5 од 09.12 2018. године и да je и даље у току поступак no захтеву за 
заштиту права пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних 
набавки под бројем бр 4-00-1442/2018, a имајући у виду да су последице подношења 
захтева за заштиту права твкве да Наручилац не може донети одлуку о додели 
уговора. одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању 
квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној 
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права од стране 
Релубличке комисије за заштиту права у поступима јавних  набавки, a све у складу са 
чланом 150. Закона о Јавним набавкама. молимо вас да нам разјасните шта 
подразумевате под учествовањем v даљем лоступку јавне набавке? 
Такође, молим вас да нам дате додатне информације - на који тачно рок Наручилац 
тражи продужење гаранције и који моменат ће бити релевантан за почетак новог рока 
важности, имајући У виду да je конкурсном документацијом у предметном поступку 
јавне набавке захтевана банкарска гаранција за озбиљност понуде са роком важности 
60 дана од дана јавног отварања понуда? 

Молимо вас и да нас упутите по ком законском и правном основу Наручилац поступа у  
предметном случају, захтевајући достављање гаранције за озбиљност понуде или  
продужетак рока важења гаранције за озбиљност понуде најкасније до 11.03.2019.  
године. 



                 На крају указали би да сматрамо да овакав ваш захтев не може бити оправдан у  
                 моменту када се још увек одлучује по захтеву за заштиту права пред Републичком 

комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки у поступку под бројем бр. 
4-00-1442/2018, односно у моменту када је још увек непознато хоће ли Одлука о 
обустави поступка бр. 404-145/2018-02-5 од 09.12.2018. године коју сте донели 
остати на снази, а све имајући у виду законске последице из члана 150. Закона о 
јавним набавкама, те вас упућујемо да тек након евентуалног поништаја поступка 
стручне оцене понуда, односно пре понављања истог упутите захтев за продужење 
банкарске гаранције, будући да би се тек у овом моменту оцењивало да ли понуда 
садржи битне недостатке. 

 
Одговори: 
 
 Поштовани, 
 

Конкурсном документацијом је предвиђено да ће Наручилац вратити средство 
обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року 
који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
 Обзиром да је у поднет Захтев за заштиту права поступка јавне набвке још није 
окончан. 
 Републичка комисија може по поднетом захтеву да исти усвоји те би у том 
случају уколико наручилац одбије да закључи уговор, а не постоји банкарска гаранција 
Наручилац остао без средства обезбеђења. 
 Иста би се ситуација могла створити и у случају да се по налогу Републичке 
комисије поступак вратити на поновно оцењивање. Такође уколико приликом 
поновног оцењивања не би постојала важећа банкарска гаранција, тада би поднета 
понуда сматрана неприхватљивом. 
 
 Обзиром да је рок важности поднете банкараске гаранције био 60 дана од 
отварања понуде, сматрамо да би рок за продужетак банкарске гаранције био такође 60 
дана.   
  
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
 
 


