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О д г о в о р 

 

 Питање 1 

 Наручилац ће уговор закључити на износ укупно уговорене цене без ПДВ-а, а 

која представља збир јединичних цена помножених са количинама исказаним у спецификацији 

конкурсне документације, при чему су  јединичне цене фиксне и не могу се мењати у току 

трајањa уговора.  



 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове 

како је то прописано у члану 9. Модела уговора и у конкурсној документацији. 

 

 Питање 2 и 3 

 Наручилац је у одговору на Појашњење заинтересованог лица од дана 

09.08.2018. године, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 

дана 10.08.2018. године,  као  и у одговору који вам је дао у отвореном поступку 103/2018, 

навео да се у предметном поступку као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног 

плаћања може доставити и  банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања у висини од 30% 

од укупно уговорене цене без ПДВ-а, a у складу са Законом o порезу на додату вредност 

("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004–испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 

6/2014-усклађени дин. изн., 68/2014-др. закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин. изн., 83/2015, 

5/2016-усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017-усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018-усклађени 

дин. изн. и 30/2018) и Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства 

за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност ("Службени гласник РС", 

бр. 86/2015).  

 Како рок за достављање понуда истиче 28.08.2018. године у 10,00
h
 и да су 

потенцијални понуђачи већ у фази припреме понуде, постоји могућност да су већ прибавили 

писмо о намерама банке за издавање банкарске гаганције за повраћај авансног плаћања у 

висини од 30% од укупно уговорене цене са ПДВ-ом, Наручилац ће прихватити писмо о 

намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини од 

30% од укупно уговорене цене са ПДВ-ом и без ПДВ-а.  

 

 Питање 4 

 Поновљени бројеви позиција 7, 8 и 12 у Спецификацији са структуром 

понуђене цене, група XI ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, не утичу на припремање понуде, јер 

су опис и количина у наведеним позицијама различити.   

 Техничка нумерација је без утицаја на припрему понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


