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Број : 1-02-4047-2/ 14-10
Датум: 01.04.2014.
Београд
„ОТП банка Србија а.д. Нови Сад"
Светогорска 15,
11000 Београд
ПРЕДМЕТ: Одговор на зактев за појашњењем конкурсне документације у вези са
припремањем понуде за ЈН број 1-02-4047-2/14
Ha основу члана 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" број
124/2012, у даљем тексту: Закон), у наставку дописа дајемо одговор ua достављени Захтев за
додатним појашњењима бр. 1-02-4047-2/14-9 од 01.04.2014. године, који је поднео „ОТП
банка Србија а.д. Нови Сад", из Београда:

Питање: „Молим Вас за информацију везано за конкурсну документацију no јн.бр. 1-024047-2/14. Удокументацији за тендер наведеноје даје потребно писмо 0 намерама односно
гаранција за добро извршење посла коју је потребно да изда страна банка са кредитним
рејтингом нивоа квалитета 3.
Да лије могу ћ е да ОТП банка изда писмо 0 намерама као и гаранцију за учествова њ е
на овом тендеру? "

ОДГОВОР:
„Одредбе које сте навели, a које стоје и у Конкурсној докуменатцији, у Одељку V, у
тачки 20- средство финансијског обезбеђена, се односи искључиво на стране банке.
Страна банка, се у складу ca чл. 2. Закона о банкама (Сл. гласник PC бр. 107/05,
91/10), дефинише као „правно лице са седиштем ван Републике Србије које је, у складу са
прописима државе порекла, основано и у регистар надлежног органа me државе уписано
као банка, које поседује дозволу за рад регулаторног rena me државе и које обавља
депозитне a кредиrпне послове."
Уколико се ваша банка не проналази у претходној дефиницији, нисте у обавези да
испуните наведени услов (кредитни рејтинг нивоа квалитета 3), односно Писмо о намерама
издавања банкарске гаранције, као и банкарску гаранцију, можете издати као дома$а банка . ~~,
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