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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке 
мале вредности: Набавка УПС уређаја за BladeCenter E шасију са серверима за потребе 
Филијале Нови Сад и Филијале Ниш, број јавне набавке: 404-22-103/16-23 
 

 
Дана 07.09.2016. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Набавка УПС уређаја за BladeCenter E шасију са серверима за потребе 
Филијале Нови Сад и Филијале Ниш, број јавне набавке: 404-22-103/16-23, сходно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

Питање: 
 „На страни 14/32 у првом пасусу рекли сте да се меница за озбиљност понуде доставља у 
износу од 2 % од укупне понуђене цене без ПДВ-а, док у другом пасусу спомињете 2 % од укупно 
процењене вредности без ПДВ-а. 
 Молимо вас да дефинишете да ли се меница за озбиљност понуде доставља на износ од 2 % 
понуђене цене без ПДВ-а, или процењене вредности без ПДВ-а? Уколико се доставља на процењену 
вредност, молимо вас да нам исту и доставите.“  

 
Одговор:  

 На страни 14/32 КД, тачка 15. - Средства финансијског обезбеђења, начињена је техничка 
грешка. Понуђач је у обавези да као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
достави меницу са меничним овлашћењем на износ од 2 % од укупно понуђене цене без ПДВ-а.  
  
 Мења се тачка 15. - Средства финансијског обезбеђења, стр. 14/32КД,  тако што уместо: 
 „Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 2% од укупно 
процењене вредности (без ПДВ-а) у случају:“ 
сада стоји: 
„Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 2% од укупно 
понуђене цене (без ПДВ-а) у случају:“ 
 
 Наручилац ће у складу са наведенoм изменом објавити пречишћен текст конкурсне 
документације на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници. 
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