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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА И ПОЈАШЊЕЊА 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ БР. 13/17 - НАБАВКА БАТЕРИЈА ЗА РУЧНЕ РАДИО СТАНИЦЕ 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 13/17 – Набавка батерија за ручне радио 
станице, постављена су следећа питања понуђача: 

 

Питањe 1: 
 
“U konkursnoj dokumentaciji na strani 5/30, u poglavlju III Tehničke specifikacije, navedenei su 
tipovi baterija sa određenim kapacitetom. Molimo pojašnjenje da li je prihvatljivo da se ponude 
baterije i sa većim kapacitetom od traženog,  s obzirom da su u tom slučaju bolje performanse 
baterija.” 

 

Одговор 1: 
 

Наручилац је у конкурсној документацији навео техничке карактеристике 
тражених батерија које представљају минималне захтеве наручиоца. Наручилац ће 
прихватити батерије које имају већи капацитет, односно уколико имају минималне 
или боље карактеристике од наведених у конкурсној документацији, под условом да 
су такве батерије одговарајуће за тражени тип радио станица. 
 
 
Питањe 2: 

 
“U konkursnoj dokumentaciji na strani 12 i 13 se nalazi uputstvo za Pismo o nameri poslovne 
banke. U uputstvu se ne nalazi rok vazenja pisma o namerama banke, molimo vas da nam kroz 
pojasnjenja napisete koji je rok.” 
 
Одговор 2:  
 
Тражено “Писмо о намери банке за достављање банкарске гаранције за добро 
извршење посла” мора имати важност до достављања оригиналне банкарске 
гаранције за добро извршење посла. 
С обзиром да je достављање тражене банкарске гаранције условљено закључењем 
уговора са изабраним понуђачем, а да се у овом тренутку не може са сигурношћу 
навести тачан датум закључења уговора, прихватљив минимални рок трајања 
траженог писма о намери банке за достављање банкарске гаранције је 60 дана од 
дана отварања понуда (прописани минимални рок важења понуде), уз захтев 
наручиоца да понуђачи имају обавезу да продуже рок важења достављеног писма, 
уколико постоје објективни разлози за то.  
 
  

 
за Комисију за јавну набавку 
 
  

            Бранислава Илић, дипл. прав. 
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