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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом 
понуде у поступку јавне набавке: Услугa успостављања платформе за размену података 
унутар РФЗО, као и између РФЗО и спољних корисника посредством система за подршку 
синхроним и асинхроним транспортним протоколима за позив функција пословних апликација 
РФЗО, редни број набавке 404-1-208/20-11 

 
 

Дана 25.05.2020. године, заинтересовано лице обратило се за појашњењем у поступку јавне 
набавке: Услугa успостављања платформе за размену података унутар РФЗО, као и између РФЗО и 
спољних корисника посредством система за подршку синхроним и асинхроним транспортним 
протоколима за позив функција пословних апликација РФЗО, редни број набавке: 404-1-208/20-11, 
сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
   

Питањe: 
 
Поштовани, 
 
 
1. У поступку јавне набавке број  404-1-208/20-11 (јавна набавка: Услугa успостављања 

платформе за размену података унутар РФЗО, као и између РФЗО и спољних корисника 
посредством система за подршку синхроним и асинхроним транспортним протоколима за 
позив функција пословних апликација РФЗО)'', у делу 6.2 конкурсне документације, 
понуђач је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора као средство 
финансијског обезбеђења достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ 
од 10% од укупне уговорене вредности са роком важности 30 дана дуже од уговореног 
рока за извршење уговорне обавезе. С обзиром на то да је у питању дугорочни пројекат 
који ће се изводити по фазама, молимо вас да размотрите могућност измене конкурсне 
документације и у делу који се односи на финансијско обезбеђење за добро извршење 
посла прихватите меницу са истим износом и роком важности, имајући у виду да се овом 
изменом повећава конкурентност с обзиром на рок трајања пројекта, и смањују трошкови 
припреме понуде потенцијалним Понуђачима, а чиме нећете умањити финансијско 
обезбеђење Наручиоца у случају да Извршилац не извршава уговорне обавезе у 
уговореном року или у случају да Извршилац једнострано раскине уговор супротно 
уговору. 

  
Допуна питања: 
1. У поступку јавне набавке број  404-1-208/20-11 (јавна набавка: Услугa успостављања 

платформе за размену података унутар РФЗО, као и између РФЗО и спољних корисника 
посредством система за подршку синхроним и асинхроним транспортним протоколима за 
позив функција пословних апликација РФЗО)'', у делу 6.2 конкурсне документације, 
понуђач је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора као средство 
финансијског обезбеђења достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ 
од 10% од укупне уговорене вредности са роком важности 30 дана дуже од уговореног 
рока за извршење уговорне обавезе. С обзиром на то да је у питању дугорочни пројекат 
који ће се изводити по фазама, молимо вас да размотрите могућност измене конкурсне 
документације и у делу који се односи на финансијско обезбеђење за добро извршење 
посла прихватите меницу са истим износом и роком важности, имајући у виду да се овом 
изменом повећава конкурентност с обзиром на рок трајања пројекта, и смањују трошкови 
припреме понуде потенцијалним Понуђачима, а чиме нећете умањити финансијско 
обезбеђење Наручиоца у случају да Извршилац не извршава уговорне обавезе у 
уговореном року или у случају да Извршилац једнострано раскине уговор супротно 
уговору. Додатно, молимо за потврду да није потребно доставити Изјаву (писмо) о 
намерама банке (оригинал) доставља се уз Понуду да ће банка понуђачу издати 
банкарску гаранцију за добро извршење посла. У складу са наведеним предлажемо 
брисање одредбе 6.1. на страни 60 конкурсне документације, посебно из разлога што је 
наведено да ће у супротном понуда бити одбијена као неприхватљива.  
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 Одговор: 
  

 Наручилац врши измену конкурсне документације: 

 

 У Упуству понуђачима мења се тачка 5 - Обезбеђење за озбиљност понуде и тачка 6 – 

Обезбеђење за добро извршење посла, тако да сада гласе: 

 

5. Обезбеђење за озбиљност понуде  

5.1 Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко соло меницу, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (као доказ доставити захтев за 
регистрацију менице или извод из регистра Народне банке Србије), оверена печатом и 
потписана од стране лица наведеног у картону депонованих потписа, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења не краћим од 30 
дана од дана истека рока важења понуде, у висини од 2% од вредности понуде (без ПDВ-а). 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Уколико, из било ког 
разлога, дође до продужења рока важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди 
продужење важења меничног овлашћења и то најмање за број дана за који је продужен рок 
важења понуде.   

5.2 Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 2% од 
вредности понуде (без ПDВ-а) у случају: 

- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране 
понуђача у обрасцу за понуду; 

- да понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода 
важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор; 

- да понуђач не достави средство обезбеђења за добро извршење посла. 

5.3  Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено понуђачима, на њихов писмени 
захтев, након закључења уговора за предмет набавке за који су поднели понуде. 

5.4 Трошкове прибављања средства обезбеђења за озбиљност понуде сноси Понуђач, осим у 
случају из члана 88. став 3. ЗЈН-а. 

5.5 Менично овлашћење, које понуђач доставља уз понуду, може бити израђено на основу 
Обрасца бр. 9 – Менично овлашћење или предато на сопственом обрасцу, и мора садржати 
све елементе наведене у Обрасцу 9. 

 

6. Обезбеђење за добро извршење посла  

6.1  Изабрани понуђач је у обавези да приликом потписивања уговора или најкасније у року од 5 
дана од дана потписивања достави бланко соло меницу, менично овлашћење за добро 
извршење посла, у висини од 10% од уговорне вредности (без ПДВ-а). 

6.2 Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као 
доказ доставља извод из Регистра меница НБС. 

6.3 Рок важења менице је најмање 30 дана од дана истека важења уговора односно извршења 
уговорене обавезе.  

6.4 Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач 
не извршава обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.“ 

 
 Мења се члан 10. Модела уговора тако да сада гласи: 

 
 „Извршилац је дужан да приликом закључења уговора или најкасније у року од 5 дана од дана 

закључења, као средство обезбеђења за добро извршење посла достави Наручиоцу бланко соло 
меницу, која мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (као 
доказ доставити извод из регистра Народне банке Србије) и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење, са роком важења 30 дана 
дуже од дана истека рока важења уговора односно извршења уговорене обавезе, у висини од 10% од 
укупне вредности уговора 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. 
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 Наручилац ће Извршиоцу, по пријему његовог писаног захтева, вратити средство обезбеђења 

за добро извршење посла након истека рока из става 1. овог члана. 
 

 Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 

Извршилац не извршава угворене обавезе у уговореним роковима, под уговореним условима и на 

уговорени начин.” 
 
 У складу са горе наведеним изменама додаје се нови образац - образац бр. 9 - Менично 
овлашћење. 
 
 
 Наручилац ће у складу са наведеним изменама објавити пречишћен текст Конкурсне 
документације.      
 
   
 
 

                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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