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ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН ОП бр. 404-41/19-IV, а у складу са чланом 20. и
чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је
примио питање заитересованог понуђача 14.05.2019.године под бројем 404-41-9/19-IV те
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-41-5/19-IV доставља:

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ
бр. 404-41-9-1/19- IV
у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-41/19- IV

Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама
Сремска и Милоша Црњанског
1.Питање
У моделу Уговора члан 8.стоји, да је потребно доставити три полисе осигурања. Обзиром да се
достављају банкарске гаранције за добро извршење посла као и банкарска гаранција за отклањање
грешака у гарантном року, сматрамо да све настале штете у току извођења радова као и у
гарантном року покривамо тим гаранцијама, такође сматрамо да су полисе осигурања само додатни
беспотребни трошак за Извођаче радова.
Самим тим повећава се цена радова и у супротности са чланом 9.став 2. ЗЈН где стоји "Наручилац
је дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у роковима и
на начин прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне
набавке".
Одговор:
Не прихвата се предлог заитересованог лица из разлога што је исти неоснован. Наручилац је у
конкурсној документацији посебно регулисао средства финансијског обезбеђења а посебно полисе
осигурања које је будући извођач радова дужан да приложи уколико му уговор буде додељен.
Правни основ за уговорену одредбу коју је дужан да испуни изабрани понуђач-извођач радова су
Посебне узансе о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) чланови 95. и 96, такође , Правилник
о условима осигурања од професионалне одговорности ("Сл.гласник РС" бр.40/2015) члан 2, као и
Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС"бр. 72/2009,81-2009-испр., 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014,
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83/2018 и 31/2019) члан 129а.
Из наведених разлога Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације број 404-418/19-IV објављена 25.04.2019.године у складу са ЗЈН и неће је мењати.

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР.РЕШЕЊА 404-41-5/19-IV
Напомена: Овај документ наручиоца пуноважан је без печата и потписа
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