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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке:
Aрхивскe полицe за потребе организационих јединица РФЗО – филијале Нови Сад,
филијале Шабац, филијале за град Београд и Дирекције број јавне набавке: 404-22104/16-13
Дана 07.06.2016. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези
поступка јавне набавке: Aрхивскe полицe за потребе организационих јединица РФЗО – филијале Нови
Сад, филијале Шабац, филијале за град Београд и Дирекције број јавне набавке: 404-22-104/16-13,
сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питање бр.1:
„У конкурсној документацији је наведено да је могуће доставити једну меницу за све три
партије, међутим менично овлашћење (Образац 10) је састављено тако да је намењено само за једну
понуду. Молимо да измените менично овлашћење како би било намењено за 3 понуде.“
Одговор бр.1:
Наручилац је на страни 8/39 конкурсне документације дефинисао да је понуђач у обавези да
уз понуду достави меницу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде као и да може
доставити једну меницу за озбиљност понуде на износ од 2% од вредности понуде збирно за све
партије за које подноси понуду . Уз меницу је понуђач дужан да достави картон депонованих потписа,
извод из регистра Народне банке Србије (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС) или
копију захтева за регистрацију менице, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у
складу са Конкурсном документацијом (Образац бр. 10).
Понуђач у понуди доставља попуњен, потписан и печатом оверен један примерак Обрасца број
10 – Менично овлашћење за озбиљност понуде, без обзира за колико партија подноси понуду. У
Обрасцу понуђач уписује износ од 2% од вредности достављене понуде збирно за све партије.
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