
                                                                                                                                  

 

 

 

Предмет:  I - Питања и одговори за ЈНMВ 13/2016 – Нафтни деривати 

 

Питање:  Poštovani, 

Molim Vas da razmotrite izmenu konkursne dokumentacije i to : 
  
13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
  
Понуђач је дужан да у понуди достави: 
  
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде; Доказ: Бланко сопствена меница, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања 
понуда. 
  

•         Predložena izmena: 

•         Брисати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 

  
  
Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза; 
Доказ: Обаразац изјаве понуђача да ће приложити инструменте обезбеђења - менице за добро извршење 
посла. Понуђач се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави: Бланко сопствену 
меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним 
овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важности који је 
30 дана дужи од примопредаје уговорених добара без примедбе Наручиоца. Наручилац ће уновчити меницу 
за добро извршење посла у случају да Понуђач не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин 
предвиђен Уговором. Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Понуђачу у року од 
30 дана након извршења уговорених обавеза. Уз меницу понуђач је дужан да достави и следећа документа: 
Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење исте менице 
надлежној банци у циљу наплате ( менично овлашћење) ,Фотокопију Картона депонованих потписа (овера 
картона од стране овлашћене банке не може бити старија од 7 дана од дана који је предвиђен за 
потписивање уговора) Фотокопију ОП обрасца ( обрасца са навођењем лица влашћених за заступање 
Понуђача) 
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•         Predložena izmena: 

•         Доказ: Обаразац изјаве понуђача да ће приложити инструменте обезбеђења - менице за добро 
извршење посла.Понуђач се обавезује да у разумном року, од 7 радних дана од обостраног 
потписивања Уговора , наручиоцу достави: Бланко сопствену меницу као средство обезбеђења за 
добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у 
висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од 
примопредаје уговорених добара без примедбе Наручиоца. Наручилац ће уновчити меницу за 
добро извршење посла у случају да Понуђач не извршава уговорене обавезе у роковима и на 
начин предвиђен Уговором. Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена 
Понуђачу у року од 30 дана након извршења уговорених обавеза. Уз меницу понуђач је дужан да 
достави и следећа документа: Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате ( менично овлашћење) 
,Фотокопију Картона депонованих потписа (овера картона од стране овлашћене банке не може 
бити старија од 7 дана од дана који је предвиђен за потписивање уговора) Фотокопију ОП обрасца ( 
обрасца са навођењем лица влашћених за заступање Понуђача) 

  

Одговор: Наручилац делимично прихвата сугестију потенцијалног понуђача односно 
обрисаће средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и измениће конкурсну 
документацију у деловима који се односе на средство обезбеђења за озбиљност понуде.   

 

Због измена и допуна конкурсне документације, наручилац ће продужити и рок за 
подношење понуда.   

Измене и допуне конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда понуђачи могу да преузму са Портала јавних набавки и интернет 
странице наручиоца www.obp.rs.  

 
 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 13/2016 


