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П о ж а р е в а ц  
   
 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП – ОС 
1.1.15/2016 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП – 
ОС 1.1.15/2016, Набавка предизолованих цеви за потребе изградње и одржавања 
топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца, ОРН:  44163120  - Цеви за 
даљинско грејање, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 01.09.2016. 
године у 12,24 часова  којим тражи одговор на следеће питање: 
 
ПИТАЊЕ 1: 
  
Питање у вези Средства финансијског обезбеђења. 
 
На страни 38 наведено је да је понуђач у обавези да уз понуду достави меницу за озбиљност 
понуде . 
Такође је наведено да је потребно доставити изјаву о достављању средства финансијског 
обезбеђења.  
 
У тендерској документацији су дати обрасци 10а и 10б, обрасци меничног овлашћења.  
 
Да ли је потребно попуњавати наведени образац 10 б, с обзиром да је пре тога наведено да 
се меница за добро извршење посла доставља приликом потписивања оквирног споразума ? 
 
Да ли ипак треба уз понуду доставити и меницу за добро извршење посла ? 
 
Ако се уз понуду доставља само попуњен образац меничног овлашћења 10б, а не и меница ,  
да ли се не попуњава серијски број менице ? 
 
Молимо Вас да нам одговорите у што краћем периоду. 
 
ПОЈАШЊЕЊЕ: 
 
1. Понуђач је у обавези да уз понуду достави само меницу за озбиљност понуде и изјаву о 
достављању средства финансијског обезбеђења.  
Меницу за добро, квалитетно и у року извршења посла из оквирног споразума понуђач је у 
обавези да достави у моменту закључења оквирног споразума. Понуђач не попуњава 
Образац 10б-образац меничног овлашћења за добро извршење посла  и не доставља га уз 
понуду. 

 
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 
 


