
                                                                                                                                      

 

 
Број: 02-1856 
Датум: 15.12.2016. год. 
Пожаревац 
 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), и Конкурсне 
документације бр. 02-1849 од 13.12.2016. године за отворени поступак јавне набавке бр. 
12/2016 – „Дијализни материјал“, (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија 
за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Опште болнице  
„Пожаревац“ у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,  

Одговоре и појашњења на питања  

постављена од стране заинтересованог лица  
за отворени поступак јавне набавке бр. 12/2016 – „Дијализни материјал“ 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање 
заинтересованог лица, па потом одговор на исто: 

Питање: У делу конкурсне документације ЈН OП 12/2016 - дијализни материјал, у којој 
сте навели обавезну садржину понуде, наведена је и меница за озбиљност понуде. У 
даљем тексту не постоји објашњење за израду менице за озбиљност понуде, већ само за 
извршење уговора, те Вас молим за додатно  појашњење. 

Одговор: Појашњење и упут у вези средства обезбеђења за озбиљност понуде је 
инкорпорирано кроз измене предметне конкурсне документације и исто је обележено 
зеленим на странама бр. 15. и 16. Како би и на овај начин упутили и поучили 
заинтересована лица, објављујемо предметно упутство:  

За озбиљност понуде 

Понуђач је дужан да у понуди достави бланко сопствену меницу, којa мора бити 
евидентиранa у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као и доказ о 
регистацији меница. Меницa мора бити оверенa печатом и потписанa од стране лица 
овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 2% од укупне вредности оквирног 
споразума без ПДВ-а (може једна меница збирно за више партија). Уз меницу мора бити 
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достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 60 дана од 
дана отварања понуда, односно истоветно року важења понуде.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 
оквирни споразум благовремено не потпише оквирни споразум о јавној набавци; понуђач 
коме је додељен оквирни споразум не поднесе средство обезбеђења за добро извршење 
посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен оквирни споразум, 
одмах по закључењу оквирног споразума са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу, попуњено и оверено менично овлашћење – писмо и  
копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму, понуда ће бити одбијена као неприхватљива 
 
 

 

 

Комисија за ЈНОП бр. 12/2016 

 

 

 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму важи без печата и потписа. 
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