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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење број 1 у вези конкурсне документације за отворени поступак 
јавне набавке услуга -Набавка услуге административно-техничких послова, послова физичко 
техничког обезбеђења и помоћних послова,  Бр. XI-13-404-287/2017

Наручилац је  дана  20.01.2018.  године,  путем електронске поште  примио захтев за додатним
појашњењем везано за конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке услуга -  Набавка
услуге  административно-техничких  послова,  послова  физичко  техничког  обезбеђења  и  помоћних
послова,  Бр. XI-13-404-287/20177, које гласи:

„U svim obrascima konkursne dokumentacije opservira se sa cenom radnog sata a nikako sa ukupnom vrted-
nošću ponude.
Kako doći do 5% vrednosti ponude a sve zbog preciznog iznosa bankarske garancije?”

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:

1.Чланом 7.  Модела уговора Конкурсне документације предвиђено је да укупно уговорена вредност 
услуге је  до  износа планираних финансијских средстава Наручиоца, односно до процењене 
вредности.

Даље, саставни део конкурсне документације је Образац 7- ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О 
ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА којом се понуђач обавезује 
да ће у случају да уговор буде додељен њему, у року од 15 дана од дана потписивања уговора 
доставити Наручиоцу неопозиву, безусловну, на први позив наплативу и без права на приговор 
банкарску гаранцију, у оригиналу, за  добро извршење посла, издату од банке прихватљиве за 
Наручиоца, на износ од 5% од укупно уговорене вредности, без урачунатог ПДВ-а.

Из наведеног следи да је за подношење понуде неопходно доставити Изјаву (Образац 7), а да само 
изабрани понуђач са којим ће бити склопљен уговор о јавној набавци у року од 15 дана од дана 
закључења уговора доставља банкарску гаранцију на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Процењена, односно планирана вредност јавне набавке је дефинисана планом јавних набавки Градске 
управе града Панчева, који је јавно доступан документ и који се објављује на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца. 
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