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 ПИТАЊА , ПОЈАШЊЕЊА, 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

 

 

 

Поштовани, 

Поводом питања упућених Наручиоцу од стране потенцијалних понуђача до дана 

5.4.2019. године, а у вези са јавном набавком: Услуга извођења екскурзије ученика првог  

четвртог разреда Седме београдске гимназије, редни број ЈН ОП 1/2019,  достављамо 

следећи одговор: 

 

Питање број 1. 

Молим Вас за краће појашњење у вези расписане јавне набавке број ЈН ОП 1/2019, 

обзиром да имамо клијента који би учествовао у предметној  јавној набавци. 

Наиме, како се наводи у делу 5.35. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЋЕЊА (стране 

16-18), за партију 2 је предвиђено обезбеђење у виду банкарске гаранције за повраћај 

авансног плаћања у износу 60% процењене вредности партије без ПДВ-а, са роком 

важности најмање 10 дана од дана коначног извршења услуге која је планирана за крај 

октобра 2019. године. Банкарска гаранција се доставља приликом закључења уговора, а 

друга средства обезбеђења нису наведена за партију 2. 

 

Појашњење број 1. 

Друга средства обезбеђења за партију 2. нису ни тражена сем банкарске гаранције. 

 

 

 

 



Питање број 2. 

 

Са друге стране, у  моделу Уговора (стране 37-42) као и на страни 35, наводе се подаци 

који се не односе на овај позив – ЈН ОП 1/2019 деловодни број 678/18 од 06.06.2019. који 

је објављен дана 07.06.2019. деловодни број ове набавке на првој страни је 216/2019 од 

01.03.2019.године. Такође, на страни 41 у моделу Уговора се наводи обавеза достављања 

писма о намерама за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања при 

достављању понуде које се не помиње у самој тендерској документацији. Овакво писмо се 

захтева без навођења датума важења што нама представља проблем јер морамо имати рок 

до када морамо издати гаранцију. 

 

 Појашњење број 2. 

Наручилац ће исправити у конкурсној документацији јер је дошло до грешке у нумерацији 

деловодног броја и датума, тако да ће стајати нови деловдни број 217/2019 од 1.3.2019. 

године. Писмо о намерама се помиње на страни 35, Наручилац не види шта ту није уреду. 

Што се тиче рока писма о намерама банке он би био до 30.12.2019. године.   

 

 

Питање број 3. 

 

Молимо Вас да нам прецизирате да ли у цену да урачунамо и улазнице за посету Градској 

кући и Музеју у Суботици, Патријаршијском двору и Карловачкој гимназији у Сремским 

Карловцима , јер у напомени стоји да се урачунавају улазнице за Галерију наиве и дворца 

Фантаст, док је у програму путовања другачије назначено ? 

Појашњење број 3. 

У цену  је потребно да урачунате улазнице за посету Градској кући, Музеју у Суботици, 

Патријаршијском двору и Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима. 

 

Наручилац ће у складу са Чланом 63. ЗЈН објавити Обавештење о продужењу рока за 

отварање понуда, нови рок за подношење понуда ће бити 12.4.2019. године. 

 

Члан комисија за јавне набавке 

Зоран Цинцовић 


