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Број: 01-02-22/2020-9 

Датум: 07.07.2020. година 

ВРШАЦ 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕСЕРВИСИРАЊА РАСХЛАДНИХ И КЛИМА УРЕЂАЈА И 

СИСТЕМА ГРЕЈАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ 

ЈН БРОЈ 01-02-22/2020 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и Измена Конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку 

јавне набавке Услуга. Услуге сервисирања расхладних и клима уређаја и система грејања за потребе ЈКП 

„Други октобар“, Вршац, ЈН број 01-02-22/2020. 

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

заинтересованo лицe у поступку јавне набавке Услуга. Услуге сервисирања расхладних и клима уређаја и 

система за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, ЈН број 01-02-22/2020 обратила су се Наручиоцу дана 

07.07.2020. Захтевом број 01-02-22/2020-8 путем електронске поште, за појашњењем у вези са припремањем 

понуде. 

 

1. Обраћање  заинтересованог лица: 

Poštovani, 
u skladu sa vašom konkursnom dokumentacijom broj JN 01-02-22/2020, upućujemo Vam sledeće 
pitanje: 
1 - u delu VII Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, na str.49, tačka 13-Podaci o vrsti, sadržini, 
naćinu podnošenja, visini i rokovima finansijskog obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača naveli ste 
da se menica za ozbiljnost ponue" ..izdaje na iznos od 10% od vrednosti ponude bez pdv-a.", dok se na 
str.36 u obrascu 6-Menično ovlašćenje za ozbiuljnost ponude- navodi iznos od 2% od vrednosti ponude 
bez pdv-a. 
Pošto je došlo do tehničke greške, molim vas da ispravite konkursnu dokumentaciju i da jasno definišete 
na koji iznos se izdaje menica za ozbiljnost ponude. 
 

Одговор Наручиоца: 

У вези достављеног питања за ЈН бр. 01-02-22/2020 Услуга. Услуге сервисирања расхладних и клима уређаја 

и система за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, ЈН број 01-02-22/2020, дошло је до техничке грешке на 

страни 49/52, тачка 13 – Подаци о врсти, начину подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења  

потребно је изменити конкурсну документацију и то у делу  Финансијска гаранција за озбиљност понуде. 

 

 

 

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР” 
Република Србија 

26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26 

www.oktobar.co.rs 

Телефон: 013/440-800, Факс: 013/440-800 тастер 9 

Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62; 

Матични број: 08010072; ПИБ: 100911224 

e-mail: info@oktobar.rs 
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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 (тридесет) 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. 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено у складу са статусном документацијом менично овлашћење, 

са роком важења 30 (тридесет) 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 10% од вредности понуде (без ПДВ-а). 

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 10% 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/одбије да потпише уговор или не достави средство обезбеђења за добро извршење посла 

уз уговор. 

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 за коју су поднели понуде. 

 

Сада гласи: 

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 (тридесет) 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. 

Уз меницу се доставља попуњено и оверено у складу са статусном документацијом менично овлашћење, 

са роком важења 30 (тридесет) 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). 

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 10% од вредности 

понуде (без ПДВ-а) у случају: 

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

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

понуде не потпише/одбије да потпише уговор или не достави средство обезбеђења за добро извршење посла 

уз уговор. 

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 за коју су поднели понуде. 

 

У осталом делу Конкурнса документација у поступку јавне набавке број 01-02-22/2020. остаје непромењена. 

 

У вези са наведеним Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације и објавити пречишћени 

текст, у ком тексту ће видно обележити измене. 

Будући да се измена Конкурске документације  врши 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда , а то  је 13.07.2020. до 10:00 часова без обзира на 

начин слања. Јавно отварање понуда ће се одржати 13.07.2020. у 10.30 часова. 

 

Измена Конкурсне документације, у пречишћеном облику биће објављена на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца дана 07.07.2020. године. 

 

 

                                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                              

 


