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Један од потенцијалних понуђача доставио је скледеће примедбе – техничке пропусте 
 
1. Da li ćete izmeniti: 
- u modelu Ugovora član 11 na strani 27, shodno izmeni Bankarske garancije 
- model garancije za ozbiljnost ponude na strani 37 sa meničnim pismom-ovlašćenjem 
- pismo o namerama na strani 38 sa modelom izjave o finansijskom obezbeđenju za dobro 
izvršenje posla i 
- dodati obrazac o namerama ponuđača o prihvatanju obaveze dostavljanja menice za dobro 
izvršenje posla 
2. Da li je dovoljno dostaviti obrazac XII spisak referentnih naručilaca, smatramo da je sada 
obrazac XIII nepotreban. 
3. U obrascu strukture cene br. VIII na strani 29 nedostaje polje za upisivanje cene pregleda P6 
i P12, pozicije 3 i 4, vijčanih kompresora tip SFN. Navedeni kompresori su klipni. 

 
У моделу уговора  

 
1. Гаранција за добро извршење посла – пише ........... 

Члан 11. 
Пружаоц услуге ће приликом потписивања уговора на име гаранције за добро 
извршење посла доставити:оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде - 
као инструмент обезбеђења за понуду(гаранција за озбиљност понуде): Неопозива, без 
приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на износ од 5% од 
вредности понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са седиштем у земљи 
Наручиоца или у иностранству, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику који је 
прихватљив за Наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од опције понуде.   
Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкараске гаранције, плативе на 
први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за Наручиоца. Поднета 
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 
које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац.   

 

А ТРЕБА ДА СТОЈИ : 
Пружаоц услуге ће приликом потписивања уговора на име гаранције за добро 
извршење посла доставити:оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла 
- као инструмент обезбеђења за понуду(гаранција за озбиљност понуде): Неопозива, без 



приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на износ од 10% од 
вредности понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са седиштем у земљи 
Наручиоца или у иностранству, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику који је 
прихватљив за Наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од опције понуде. 
Остали део текста члана 11 остаје исти. 

2. XIII  ПОТВРДА РЕФЕРЕНЦЕ – Није потребно достављати 
 

Комисија 

 

 

 

 

 

 

 


