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 Predmet:  Odgovor na pitanja za javne nbavke broj 404-177/19; 404-176/19 i 404-178/19 

 

I Pitanja 

 

1. Rok isporuke dobara od 5 (pet) dana je isuviše kratak ,takoreći nerealan,jer obzirom na 

količine mašina koje su tražene po nabavkama, potrebno je bar duplo više vremena da bi se 

realizacija isporuke izvršila valjano. pored Isporuke podrazumeva se i primopredaja, 

kvantitativni i kvalitativni prijem, štosve iziskuje neko potrebno vreme da bi se uradilo na način 

kako bi trebalo po Z.J.N. i Z.O.O. 

 

2.Takođe Vas molimo da uvažite predlog da se izmeni uslov vezano za sredstva finansijskog 

obezbeđenja, odnosno da se izmeni vid obezbeđenja ili da se produži rok za dostavljanje ,jer je 

ovaj rok koji je dat prekratak. U roku od uslovno  7(sedam) dana od dana objave do dana za 

podnošenje ponuda (od kojih su dva dana neradna tokom vikenda )je nemoguće dobiti potrebna 

bankarska sredstva obezbeđenja ,osim da potencijalni ponuđač pre datuma objave podnese 

zahtev poslovnoj banci ,unapred znajući da će Javna nabavka biti objavljena. 

 

II  Odgovor 

 

1. Naručilac je mišljenja da rok isporuke od 5 (pet) dana  nije kratak  iz sledećih razloga. Naime, 

rok od 5 dana teče od dana trebovanja opreme od strane naručioca  po  zaključenom ugovoru i da  

će od dana donošenja odluke o dodeli Ugovora  do dana  isporuke  izabrani ponuđać imati  na 

raspolaganju najmanje 20 dana da izvrši sve pripreme radnje vezano za isporuku  i  samu 

isporuku opreme .  

 

2. Proverom na tržištu kod odredjenog broja banaka, naručilac je mišljenja da rok od 8 dana nije 

prekrtak  da se dobiju potrebna bankarska  sredstva obezbeđenja imajući u vidu  procenjene 

vrednosti javnih nabavki  i  očekivane iznose na koje će glasiti sredstva obezbeđenja. 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Komisija za javnu nabavku 


