Предмет: Појашњење у вези јавне набавке добара-сукцесивна набавка натријумхипохлорира
за потребе дезинфекције базенске воде, број ЈНМВ 1/2019

ПИТАЊЕ:
1. Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла тражена је
меница у висини укупне уговорене вредности без пдв-а. Зашто се тражи у укупној
вредности када на свим ЈН у Србији везано за набавку ове врсте хемикалија
вредност менице за добро извршење посла не прелази 10 % укупне вредности без
пдв-а и да ли је то законом о јавним набавкама дозвољено ?
ОДГОВОР:
1. У тачки 2.11. Конкурсне документације за јавну набавку добра – сукцесивна
набавка натријум хипохлорита бр. ЈНМВ 1/2019 – СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА, мења се и гласи:
Понуђач који буде изабран за реализацију предметне јавне набавке дужан је да
достави :
1. Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у корист: Установе за физичку
културу Спортски центар Крушевац, ул. Николе Тесле бр.14., потписану и оверену
печатом понуђача у складу са картоном депонованих потписа, у износу од 10% укупне
уговорене цене без ПДВ-а.
Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока завршетка
уговорених обавеза.
Уз бланко соло менице треба још доставити:

Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% укупне уговорене
цене без ПДВ- а, без сагласности понуђача може поднети на наплату.

Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој
се јасно виде депоновани потпис и печат фирме Извршиоца, оверена оригиналним
печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања
понуда);
 Захтев за регистрацију меница – оверен код банке, код које је Извршилац регистровао
меницу.

Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници
и меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан.

2. Образац бр. 3 – ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА Конкурсне документације за јавну набавку добра – сукцесивна
набавка натријум хипохлорита бр. ЈНМВ 1/2019, мења се и гласи:

3.

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у
случају да будем изабран као најповољнији понуђач за јавну набавку услуга –
сукцесивна набавка натријумхипохлорита за потребе дезинфекције базенске воде
франко Спортски центар Крушевац, бр. 1/2019 , за потребе наручиоца:Приликом
потписивања уговора доставити:
1. Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у корист: Установе за физичку
културу Спортски центар Крушевац, ул. Николе Тесле бр.14., потписану и оверену
печатом понуђача у складу са картоном депонованих потписа, у износу од 10% укупне
уговорене цене без ПДВ-а.
Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока завршетка услуга.

Уз бланко соло менице треба још доставити:

Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% укупне уговорене
цене без ПДВ- а, без сагласности понуђача може поднети на наплату.

Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој
се јасно виде депоновани потпис и печат фирме Извршиоца, оверена оригиналним
печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања
понуда);
 Захтев за регистрацију меница – оверен код банке, код које је Извршилац регистровао
меницу.

Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници
и меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан.

4. Образац бр. 7. Конкурсне документације за јавну набавку добра – сукцесивна
набавка натријум хипохлорита бр. ЈНМВ 1/2019 –МОДЕЛ УГОВОРА, члан 6.
Мења се и гласи:
Понуђач се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања уговора достави:
1. Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у корист: Установе за
физичку културу Спортски центар Крушевац, ул. Николе Тесле бр.14., потписану и
оверену печатом понуђача у складу са картоном депонованих потписа, у износу од
10% укупне уговорене цене без ПДВ-а.
Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока завршетка
уговореног посла.
Уз бланко соло менице треба још доставити:
 Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% укупне уговорене
цене без ПДВ- а, без сагласности понуђача може поднети на наплату.
 Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој
се јасно виде депоновани потпис и печат фирме Извршиоца, оверена
оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од
дана отварања понуда);
 Захтев за регистрацију меница – оверен код банке, код које је Извршилац
регистровао меницу.
 Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа,
меници и меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити
истоветан.
У Крушевцу,
24.01.2019. године

Комисија за јавну набваку

