
 
Д.О.О. «Парк Палић» Палић,                     

Palicsi Park Kft. Palics                                  

D.O.O. «Park Palić» Palić 

Дана: 22.12.2017. 

П а л и ћ 

Кањишки пут 17а 

 
ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије за јавну набавку на захтев за додатне информације и  

појашњења у вези Јавне набавке број ЈН/Р/12/2017 

 

 Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) достављамо одговор на захтев за додатне информације и појашњења који је 

заинтересовано лице поднело у поступку јавне набавке Адаптација објекта Летњe 

позорнице на Палићу – друга фаза., бр. ЈН/Р/12/2017. 

 

  

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА: 

 

I 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) упућујемо захтев за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације за ЈН/Р/12/2017 – Адаптација објекта летња позорница на Палићу 

– друга фаза. 

 

Питање: 

У поглављу 4.упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 10/77 

конкурсне документације, тачка 4.11.финансијско обезбеђење, подтаћка А) наводите 

следеће: "Понуђач је дужан да у склопу своје понуде достави оргинал банкарску гаранцију 

за озбиљност понуде у висини од 10% вредности понуде (без ПДВ). Гаранција, којом се 

банка обавезује да исплати износ гаранције увећане за износ ПДВ, мора бити неопозива, 

безусловна и наплатива на први позив без протеста – по пријему првог писменог 

потраживања Наручиоца, којим се изјављује да је Понуђач начинио пропуст у поступку 

јавне набавке, без обавезе Наручиоца да докаже или прикаже основе или разлоге за учињен 

пропуст!". 

Молимо Вас да појасните да ли су Понуђачи у обавези да у својој понуди доставе 

Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 10% вредности понуде са, 

или без ПДВа, пошто то у конкурсној документацији није јасно наведено? Такође Вас 

обавеђтавамо и да у даљем тексту, везано за достављање гаранција у случају потписивања 

уговора, није јасно наведено да ли се достављају гаранције са или без ПДВ-а! 

 

Одговор: 

Понуђач је у обавези да у својој понуди достави Оригинал банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде у висини од 10% вредности без ПДВа, tакође Вас обавештавамо и да у 

даљем тексту, везано за достављање гаранција у случају потписивања уговора, све 

потребне гаранције се достављају без ПДВ-а. 

 

 

     

        ДОО „Парк Палић”    

            Комисија за јавну набавку  


