
 

 
08/5 број: 404-1-47/15-13 
10.06.2015. године 
 
 
   
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације у вези јавне 
набавке Лекова са Листе Б и Листе Д: protamin, vinblastin и hidrokortizon 100 mg, број 
404-3-110/15-56 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 
124/12 и 14/15) 
 

Веза: Захтев достављен електронском поштом дана 10.06.2015. године. 
           

Поводом Вашег захтева за додатним информацијама и појашњењима од 10.06.2015. 
године, у вези поступка јавне набавке Лекова са Листе Б и Листе Д: protamin, vinblastin и 
hidrokortizon 100 mg, број 404-3-110/15-56 дајемо следећи одговор: 
 

 Питање бр. 1: 
 

Да ли је меница као гаранција за озбиљност понуде неопходна и на коју вредност, 
обзиром да заинтересовано лице то није пронашло у конкурсној документацији, да се за 
ову меницу не помиње ни временски период важности меничног овлашћења, да ли је и он 
минимум 6 месеци од дана подношења понуде? 

 
Одговор на питање бр.1: 

 
На страни 8 конкурсне документације, у тачки 6, је прецизирано давање средства 

обезбеђења за озбиљност понуде. 
Тачка 6.1 гласи: “Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко меницу, која мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (као доказ 
доставити 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 1% од вредности достављене 
понуде. 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 да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за број 
дана за који је продужен рок важења понуде.“ 

Образац 8 – Менично овлашћење је саставни део конкурсне документације и дато је 
на страни 27. 
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