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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП ОС
1.1.6/2015
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике
вредности број ЈН ОП ОС 1.1.6/2015, Набавка арматуре и мерно – регулационих сетова (МРС)
за потребе изградње ТС, 38418000-калориметри ,доставило је наручиоцу писани захтев путем
e-mail-а дана 15.05.2015. године у 10,59 часова којим тражи одговор на следеће питање:
1. На страни 30/62 конкурсне документације навели сте:
Понуђачи који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно
група понуђача је у обавези да у моменту закључења оквирног споразума достави:
Једну бланко сопствену меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са
попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног
писма-овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона
депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке
регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског
обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење посла из овог оквирног споразума, са
назначеним износом од 10 % од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.
Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде и меницу за добро извршење
посла понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
ПИТАЊЕ:
Молим Вас да разјасните наведено. У првом делу текста се навели да се меница доставља у
моменту закључења оквирног споразума, док на крају стоји да уколико понуђач не достави
менице за озбиљност понуде и меницу за добро извршење посла понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Да ли се меница доставља за озбиљност понуде и за добро извршење посла или само за
озбиљност понуде?
У вези са наведеним а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће:
Одговор 1:
На страни 30/62 начињена је очигледна техничка грешка у делу текста који је наведен.
Одговор на питање заинтересованог лица је да Понуђач који наступа самостално, понуђач
који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду
достави меницу за озбиљност понуде и изјаву о достављању средства финансијског
обезбеђења за добро извршење посла. Меница за добро извршење посла се доставља у
тренутку закључења оквирног споразума.
Понуда сваког понуђача који достави уз понуду средства обезбеђења на начин описан у овом
појашњењу биће прихватљива.
Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs
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