Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-3/2018-12/17
Датум: 16. мај 2018. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу редни број 13/2018
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 14. маја
2018. године у 15.20 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
У складу са тачком 13 Упутства понуђачима како да сачине понуду, најљубазније Вас
молимо да нам доставите следеће додатне информације и појашњења:
У одељу VII конкурсне документације - Упутство понуђачима како да сачине
понуду,тачка 1 - Обавезна садржина понуде, стоји да понуђач мора да достави следећа
писма банке
a.
b.
c.

Писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за повраћај авансног
плаћања
Писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење
посла
Писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за отклањање грешака
у гарантном року
Молимо да нам одговорите да ли писма која издаје пословна банка морају бити
обавезујућа писма банке или не.

1. Одговор Комисије:
Писма која издаје пословна банка морају бити обавезујућа.
2. Питање заинтересованог лица:
Молимо Вас да нам обрасце за попуњавање 2-17 као и модел уговора доставите у word
формату.

2. Одговор Комисије:
Тражене обрасце и модел Уговора, можете одштампати и попунити ручно или на
рачунару у програму Adobe Acrobate.
3. Питање заинтересованог лица:
У обрасцу 14 - Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења, стоји да
уколико понуђач достави банкарску гаранцију стране банке, тој банци мора бити
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање кредитни рејтинг квалитета 3
(инвестициони ранг) Молимо Вас да ово појасните обзиром да је уобичајени рејтинг
банака према Moody's или Standard & Poor's садржи словну и бројчану ознаку. О ком се
критеријуму ради?
3. Одговор Комисије:
Најмањи кредитни рејтинг квалитета 3 (инвестициони ранг) према Агенцијама за
кредитни рејтинг Fitch Ratings и Standard & Poor's je BBB-, а према Moody's је Baa3.
4. Питање заинтересованог лица:
Да ли је у понуди потребно доставити шему организације градилишта? Уколико јесте
молимо Вас да нам доставите ситуациони план објекта.
4. Одговор Комисије:
Није потребно доставити шему организације градилишта.

Комисија за јавну набавку
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоцa

