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Број:01-01-30/2017-11 

02.10.2017. године 

ВРШАЦ 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА ЛАКО ДОСТАВНИХ   ВОЗИЛА 

 

                                                                    ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-30/2017 

 

ПРЕДМЕТ:  Додатно  појашњење  конкурсне  документације у вези  са  припремом  понуде у  поступку 

јавне набавке:  Набавка лако доставних возила,  редни  број  набавке 01-01-30/2017. 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересовано лице у поступку јавне набавке Набавка лако доставних возила, редни број набавке 01-01-

30/2017, се дана 02.10.2017. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом  за појашњењем у 

вези са припремањем  понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под  бројем: 01-01-30/2017-10.,  од 02.10.2017. 

 

I Питањe заинтересованог лица: 

Vezano za javnu nabavku lakih dostavnih vozila br. 01-01-30/2017 od 29.08.2017. interesuje nas da li postoji 

mogućnost da se umesto menica koje zahtevate I to: 

 Za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% od vrednosti ponude bez PDV-a 

 Za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% od ugovorene vrednosti bez PDV-a 

 Za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od ugovorene vrednosti bez PDV-a 

Dostave adekvatne bankarske garancije. 

 

 

Одговор Наручиоца: 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у Поглављу VII – Упутство понуђачима како да сачине 

понуду, под тачком 13 – Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача, тако да сада гласи: 

 

 

 

 
 

Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 

 

www.oktobar.co.rs e mail: info@oktobar.rs 



2  

''13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА: 

Финансијска гаранција за озбиљност понуде 

1. Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде 

 

Меница се доставља УЗ ПОНУДУ. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља 

копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге 

регистра меница и овлашћења НБС). 

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћеног лица за 

располагање средствима на рачуну, који се налази на депо картону банке и оверена печатом. 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека 

рока важења понуде (Образац 6) и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 
 

Меница се издаје на износ од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а), за сваку Партију појединачно. 
 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је понуђача је да обезбеди продужење 

важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења понуде. 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности понуде 

(без ПДВ-а)у случају: 

- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде (назначено од стране понуђача у 

обрасцу понуде); 

- да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода 

важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор или не достави средство обезбеђења за добро 

извршење посла. 
Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након потписивања уговора и 

достављања средства обезбеђења за добро извршење посла, на писмени захтев. 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено осталим понуђачима, на њихов писмени захтев, након 

закључења уговора. 

 

Финансијска гаранција за добро извршење посла 

2. Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла 

 

Меница се доставља истовремено са закључењем Уговора. У супротном сматраће се да је понуђач одбио да закључи 

уговор, у ком случају Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ уз меницу се доставља копију 

Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра 

меница и овлашћења НБС). 

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћеног лица за 

располагање средствима на рачуну, који се налази на депо картону банке и оверена печатом. 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека 

рока важења уговра (Образац 7) и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 
Меница се издајена износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а). 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења уговора, обавеза је понуђача је да обезбеди продужење 

важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок важења уговора. 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од вредности 

уговора (без ПДВ-а)у случају: 

- да понуђач не изврши уговорне обавезе у уговореном року, под уговореним условима, на уговорени начин 

и/или не достави средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. 

Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен уговор након 

истека рока важења, на писмени захтев. 
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Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

3. Бланко соло меница као средство обезбеђења 

за отклањање недостатака у гарантном року 

 

 Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од 

укупно уговорне цене без ПДВ-а. 

 Меница се доставља се уз Записник о  примопредаји Возила. 

 Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља 

копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге 

регистра меница и овлашћења НБС). 

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћеног лица за 

располагање средствима на рачуну, који се налази на депо картону банке и оверена печатом. 
Уз меницу се доставља попуњено и оверено Менично овлашћење, са роком важења минимум 30 дана дуже од дана 

истека гарантног рока (Образац 8). 

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у Меничном овлашћењу. 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење гарантног рока, обавеза је понуђача да обезбеди продужење важења 

Меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен гарантни рок. 

Наручилац може да активира средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају: 

- Да изабрани понуђач у току трајања гарантног рока, у року од 3 дана од дана пријема писменог позива 

Наручиоца, по рекламацији Наручиоца, не усклади квалитет испорученог добра са захтевима Наручиоца. 

Средство обезбеђења за отлањање недостатака у гарантном року биће враћено изабраном понуђачу са којим је 

закључен уговор, 30 дана након истека гарантног рока, на писмени захтев. 

 

 ИЛИ 

 

„Понуђач може као Средства финансијског обезбеђења доставити и оригинал банкарске гаранције: 

За озбиљност понуде: Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити неопозива, на први 

позив наплатива, без приговора, на износ од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 30 дана 

дуже од истека рока важења понуде (рок важења понуде одређује понуђач и не може бити краћи од 60 дана 

од дана отварања понуда. Рок се рачуна од дана отварања понуда). Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

 се доставља уз понуду; 
За добро извршење посла: Оригинал банкарска гаранција за добро извршења посла мора бити неопозива, 

на први позив наплатива, без приговора, на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком 

важења 30 дана дуже од истека рока важења уговора/гарантног рока, односно рока за коначно извршење 

уговорне обавезе. Банкарска гаранција се доставља у року од 10 дана од дана закључења уговора. Понуђач 

 уз понуду доставља Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђач закључи уговор о јавној набавци 

издати оригинал банкрску гаранцију, неопозиву, на први позив наплативу, без приговора, са роком важења 

30 дана дуже од истека рока важења уговора/гарантног рока, односно рока за коначно извршење уговорне 

обавезе. 

За отклањање недостатака у гарантном року: Оригинал банкарска гаранција за за отклањање недостатака 

у гарантоном року мора бити неопозива, на први позив наплатива, без приговора, на износ од 10% од 

уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења минимум 30 дана дуже од истека гарантног рока. 

Банкарска гаранција се доставља уз Записник о примопредаји возила. 

Понуђач уз понуду доставља Писмо о намерама банке да ће у случају да понуђач закључи уговор о јавној 

набавци издати оригинал банкрску гаранцију, неопозиву, на први позив наплативу, без приговора, са роком 

важења 30 дана дуже од истека рока важења уговора/гарантног рока, односно рока за коначно извршење 

уговорне обавезе. 

 

Банкарске гаранције се реализују на исти начин и под истим условима као и менице.'' 

 

 

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације (у свим њеним 

 Поглављима на које се предметнe изменe односe) и објавиће пречишћени текст, у којем ће све 

извршене измене бити видно обележене. 
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У осталом делу Конкурнса документација у поступку јавне набавке број 01-01-30/2017 остаје непромењена. 

 

Будући да се измена конкурусне докуметације врши 8 или мање дана пре истека за подношење понуда, 

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 

 

Нови рок за подношење понуда је до 11.10.2017. до 12:00 часова, без обзира на начин слања. 

Отварање понуда ће се одржати 11.10.2017.у 12:30 часова. 

 

Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

02.10.2017. године. 

. 

 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


