На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15,
68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 09/20, питања и одговоре објављујемо
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП ''Скијалишта Србије''
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
БР. 02– 01.07.2020.
ЈН 09/20
СИСТЕМ ЗА ПРОДАЈУ КАРАТА И КОНТРОЛУ ПРОЛАСКА СКИЈАША КОПАОНИК
Питањe потенцијалног понуђача:

Одговор на питање 1.
Наручилац ће прихватити банкарске гаранције издате од стране банке.
Сва наведена средства финансијског обезбеђења у конкурсној документацији морају
бити на меморандуму банке, са подацима о Наручиоцу, понуђачу, банци и предмету и броју
јавне набавке, а не смеју садржати додатне услове или рокове за реализацију, односно
садржину која се односи на политику банке у вези са условљавањем (нпр. Уколико је то
могуће сходно пословној политици банке).
Ако понуђач доставља банкарску гаранцију стране банке на страном језику,
дужан је да достави и превод те банкарске гаранције на српски језик који је оверен од
стране овлашћеног судског тумача.
Ако понуђач доставља банкарске гаранције стране банке у страној валути, неопходно је да
износи на које важе банкарске гаранције изражене у страној валути не буду нижи од тражених износа
банкарских гаранција у динарима. Прерачун достављених банкарских гаранција у страној валути
вршиће се по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује уколико
Изабрани понуђач (Извођач) не извршава своје обавезе на начин и под условима
дефинисаним уговором о јавној набавци, који ће бити закључен након окончања предметног
поступка јавне набавке, или уколико Извођач не поштује прописе који регулишу област из
које је предмет јавне набавке.
Пoднeтa бaнкaрскa гaрaнциja нe мoжe дa сaдржи дoдaтнe услoвe зa исплaту, крaћe
рoкoвe oд oних кoje oдрeди нaручилaц, мaњи изнoс oд oнoг кojи oдрeди нaручилaц или
прoмeњeну мeсну нaдлeжнoст зa рeшaвaњe спoрoвa. Aкo сe зa врeмe трajaњa угoвoрa прoмeнe
рoкoви зa извршeњe угoвoрнe oбaвeзe, вaжнoст бaнкaрскe гaрaнциje мoрa дa сe прoдужи.
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