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Београд
ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке услуге — осигурање, обликоване no партијама,
број 1-02-4042-18/15;

Сходно одредбама члана 63. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12
и 14/15), достављамо вам објашњење у вези са следе ћ им постављеним питањем:

1) Да ли можемо доставити писмо

0

намерама банке једно за све партије уз понуду као

гаранција за озбиљност понуде или наруцилац захтева да буде достављено писмо 0 намерама за сваку

партију посебно?
➢ Наручилац је у тачки 10 — Средства финансијског обезбеђења, Одељак V— Упутство
понуђачима како да сачине понуду, дефинисао да се за сваку наведену партију се доставља посебно
Писмо 0 намерама банке (за добро извршење посла a не за озбиљност понуде). Међутим, због
смањења трошкова на страни понуђача, Наручилац дозвољава да се достави једно Писмо 0 намерама
банке за добро извршење посла ann да се у том писму посебно прецизира за које се све партије издаје
писмо 0 намерама, коликаје висина гаранције (10% од уговорене цене без ПДВ) за сваку од партија,
да 1-ie у случају да понуђачу буде додељен уговор за неку од наведеник партија бити издата посебна
банкарска гаранција за добро извршење nocna за Ty napTujy, као и са свим осталим условима у смислу
траженик клаузула (безусловна и платива на први позив), рока важења писма 0 намерама (најмање
колико важи и понуда), рока важења гаранција (најмање пет дана дуже од истека рока од 12 месеци) и
све друго што је дефинисано Законом 0 јавним набавкама и конкурсном документацијом.
Саглано члану 63. Закона 0 јавним набавкама, Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у
року од три дана од дана npujeMa захтева, пошаље одговор у писаном облику n да истовремено ту
информацију објави на Порталујавних набавки n ua својој интернет страници.
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