Број: 01-5704/4-2
Датум: 03.12.2018.
На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
(у даљем тексту: Наручилац) у поступку јавне набавке радова број ЈН 1.3.1/1/2018 –
Реконструкција ОСК „Караташ”, четврта фаза даје
Појашњење конкурсне документације

1.Питање заинтересованог лица:
Конкурсном документацијом за ЈН 1.3.1/1/2018 – Реконструкција ОСК „Караташ“, четврта
фаза, предвиђено је плаћање 100 % од вредности уговорене цене уз обавезно достављање
банкарске гаранције, са напоменом да је Понуђач обавезан да захтева аванс. С обзиром да су
нам банкраски оквири за издавање гаранције доста потрошени, да ли је прихватљиво да
тражимо аванс у износу од максимално 40 %?
1.Одговор комисије наручиоца:
С обзиром да би захтевање аванса у износу од 100 % могло да доведе до кршења одредбе члана
12. ЗЈН Комисија наручиоца је стала на становиште да је могуће поднети понуду у којој се
захтева износ аванса од 40 %. Комисија овим путем наглашава да сходно одредбама Закона о
буџетском систему и Закона о буџету за 2019. годину Наручилац ће исплаћивати Извођача
радова на основу расположивих средстава за буџетску 2019. годину, односно да не може
преузети обавезе које нису предвиђене буџетом за ту годину.
2. Питање заинтересованог лица:
Конкурсном документацијом је предвиђено да се радови изведу у року од максимално 60
календарских дана. С обзиром да улазимо у зиму и да нам временске прилике неће ићи у
прилог, односно да се због ниских температура неће моћи изводити радови, молимо Вас да рок
за извођење радова буде минимум 150 календарских дана од дана увођења у посао.
2. Одговор комисије наручиоца:
Рок за извођење радова је пројектован имајући у виду рокове из претходне три фазе.
Чланом 6. Модела уговора за јавну набавку радова на реконструкцији ОСК „Караташ“, четврта
фаза предвиђено је да се рок за извођење радова продужава на захтев Извођача у случају

елементарних непогода и дејства више силе; у случају измене пројектно ‒ техничке
документације по налогу, односно уз сагласност Министарства и Завода, под условом да обим
радова по измењеној пројектно ‒ техничкој документацији знатно прелази обим радова који су
предмет овог уговора (преко 10%); у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, а
за који није одговоран Извођач.
Имајући ово у виду, Комисија сматра да нема основа за измену рока за извођење радова,
односно да је уговором предвиђена ситуација уколико временски услови не буду одговарали
извођењу предметних радова и да се у случају истих може поднети захтев за продужење рока за
извођење радова.
С уважавањем,
Комисија наручиоца за јавну набавку радова на реконструкцији ОСК „Караташ“, четврта фаза

У складу са чланом 63. став 3. Закона објавити на:
- Порталу јавних набавки;
- интернет страници Наручиоца.
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