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Датум: 24.11.2017. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у птвпренпм ппступку јавне набавке чији су предмет дпбра, Рекпнструкција 

кптларнице „Застава“ у циљу замене дела капацитета на угаљ кптлпвима са кпмбинпваним 

ппгпнпм на прирпдни гас и уље за лпжеое – I фаза редни брпј јавне набавке 1.1.47/2017, 

Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

1) Vezano za JN 1.1.47/2017 REKONSTRUKCIJA KOTLARNICE ZASTAVA postavljamo pitanje: 
 
U predmetnom tenderu je predviđeno finansiranje tako da 90% plaćanja ide nakon isporuke i 
dokazivanje rada kotlova, parametara. 
Da li NARUČILAC izdaje bankarsku garanciju za plaćanje nakon isporuke? 
 
2) Molimo Vas za dodatnu informaciju, da li je traženi ležeći vrelovodni kotao ( na strani 9, konkursne 
dokumentacije) sa jednom ili sa dve plamene cevi? 
 
Одгпвпри: 

1) Начин, рпк и услпви плаћаоа су дефинисани у пбрасцу ппнуде 1-а и гласе: 10% пд угпвпрене 

вреднпсти свакпг ппјединачнпг угпвпра из пквирнпг сппразума - аванс пре исппруке, у рпку пд 5 

дана пд дпстављаоа исправнпг предрачуна Исппручипца, а пстатак пд 90% угпвпрене вреднпсти у 

рпку пд 45 дана пд тренутка дпстављаоа исправне фактуре Исппручипца, а накпн исппручене 

рпбе и квантитативне и квалитативне прпвере исте пд стране Наручипца. 

На страни брпј 45 кпнкурсне дпкументације на српскпм језику ппд тачкпм 12. Средства 

финансијскпг пбезбеђеоа јаснп је наведенп: финансијскп пбезбеђеое за добро извршење посла - 

Ппнуђач се пбавезује да приликпм закључеоа пквирнпг сппразума и приликпм закључеоа 

угпвпра закљученпг/их из пквирнпг сппразума, преда Купцу 1 (једну) банкарску гаранцију на изнпс 
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пд 10% пд вреднпсти пквирнпг сппразума/угпвпренпг ппсла без ПДВ-а из члана 3 пквирнпг 

сппразума. Банкарска гаранција за дпбрп извршеое ппсла мпра бити безуслпвна,  непппзива, 

платива на први ппзив, без права на пригпвпр и мпра трајати најмаое 5 дана дуже пд дана истека 

Оквирнпг сппразума/угпвпра пптписанпг/их из пквирнпг сппразума, пднпснп најкасније дп истека 

рпка пд 60 (шездесет) дана пд престанка важнпсти Оквирнпг сппразума/угпвпра пптписаних из 

пквирнпг сппразума.  

Значи, изабрани Ппнуђач приликпм закључеоа пквирнпг сппразума предаје Наручипцу 

Енергетика д.п.п. банкарску гаранцију за дпбрп извршеое ппсла, кап и приликпм закључеоа 

свакпг ппјединачнпг угпвпра из пквирнпг сппразума.  

2) Кптап је са једнпм пламенпм цеви. Овакав закључак мпже се извести на пснпву брпја гприпника 

из спецификације. 

 

 

 

                                                                              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.47/2017 


