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На основу члана 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за 

отворени поступак јавне набавке радова - Превентивни радови по налогу градског 

штаба за ванредне ситуације, број 404-2/13Р-2019-28, у циљу закључења оквирног 

споразума, са роком трајања до 31.12.2020. године, одговара на питањe заинтересованог 

лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

Питањe број 1 од 11.06.2019. године: 

 

„Обзиром да у обрасцу структуре цене нису дате количине радова (посто се ради о 

оквирном споразуму), већ се дају само јединичне цене без и са ПДВ-ом, укупна вредност 

понуде биће збир јединичних цена. 

Да ли је исправно да се као средство обезбеђења за озбиљност понуде доставља 

бланко соло меница на износ од највише 10% од вредности понуде која садржи само 

јединичне цене?“  

 

Одговор на питање број 1 од 11.06.2019. године: 

 

Конкурсном документацијом је у поглављу II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 

САЧИНЕ ПОНУДУ, под тачком 10. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и 

роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, под I наглашено да је „Понуђач је дужан 

да уз понуду достави средство обезбеђења за озбиљност понуде... и да меничним 

овлашћењем овласти наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише 10% од 

укупне вредности понуде без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, плативо 

на први позив, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима 

поднети на наплату...“, а што је и детаљније разрађено у поглављу XIII Образац меничног 

овлашћења.  

Комплетном понудом се између осталог сматра понуда која садржи средство 

обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 

потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са 

овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија) ИЛИ извод из 

Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије, 

попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих 

потписа. Меничним овлашћењем понуђач овлашћује наручиоца да меницу може да попуни 

на износ од највише 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, а с обзиром на дату 

спецификацију.  

Спецификација предмета набавке садржи све могуће врсте превентивних радова који ће 

се по налогу Градског штаба за ванредне ситуације изводити. Како се у тренутку 

објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације, као и протока рока за 

подношење понуда, не могу знати тачне количине радова, нити тачно време јављања потребе 

за њима, Наручилац се одлучио за покретање отвореног поступка јавне набавке радова у 

циљу закључења оквирног споразума, са роком трајања до 31.12.2020. године, са напред 

наведеним карактеристикама спецификације предмета набавке, где ће укупна понуђена цена 

(као таква), служити као основа за оцењивање и рангирање понуда. Такође, таква укупна 

понуђена цена, односно укупна вредност понуде без ПДВ-а, служи понуђачима као основа за 

регистровање и издавање бланко соло менице - средства обезбеђења за озбиљност понуде (на 

износ од највише 10%). 

 

 

У Нишу, 12.06.2019. године 


