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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку мале вредности подбијача 
набавка бр. 24/2017 

 
Питање 1:  
1. TAČKA 8.2 UPUTSTVA – ZAHTEV U POGLEDU MESTA I ROKA ISPORUKE 
„Isporuka se vrši: Beograd-Batajnica (Matrozova bb) magacin“ 
Kako je firma PLASSER & THEURER inostrani ponuĎač, molimo da u skladu sa 

meĎunarodno vaţećim INCOTERMS 2010 omogućite isporuku na paritetu DAP Beograd-

Batajnica (Matrozova bb) magacin.  

 
Одговор 1: 
Испорука предметних добара, вршиће се на паритету DAP Beograd, централно 
стовариште Батајница ( за стране понуђаче); односно FCO Beograd, Централно 
стовариште Батајница магацин 978 ОЦ за механизовано одржавање(за домаће 
понуђаче). 
 
Питање 2:  
2.       TAČKA 9. UPUSTVA - VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I 
IZRAŢENA CENA U PONUDI 
„Cena mora biti izraţena u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim 
svim troškovima koje ponuĎač ima u realizaciji predmetne javne nabavke…“ 

  

Molimo Vas da omogućite da cene u ponudi mogu biti izraţene u EUR, obzirom da je 
proizvoĎač, a ujedno i ponuĎač originalnih podbijačkih krampova firma PLASSER & 
THEURER iz Austrije 
 
Одговор 1: 
Цене у понуди могу бити изражене у еврима (EUR). 
 
Питање 2:  
3.       TAČKA 10. UPUTSTVA - PODACI O VRSTI, SADRŢINI, NAČINU PODNOŠENJA, 

VISINI I ROKOVIMA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA 

PONUĐAČA 

„Ponuđač je obavezan da u ponudi dostavi blanko sopstvenu menicu sa meničnim 

ovlašćenjem za ozbiljnost ponude koja mora biti evidentirana u Registru menica i 

ovlašćenja Narodne banke Srbije“. 
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Kako je ponuĎač firma PLASSER & THEURER iz Austrije, molimo da kao sredstvo 
finansijskog obezbeĎenja omogućite dostavu bankarske garancije za ozbiljnost ponude u 
iznosu od 5% od ukupne vrednosti ponude, kao i bankarsku garanciju u iznosu od 10 % od 
ukupne vrednosti Ugovora za dobro izvršenje posla.  

 
Одговор 1: 
Прихватамо банкарску гаранцију за озбиљност понуде (за стране понуђаче) у износу 
од 5%од укупне вредности понуде и банкарску гаранцију за добро извршење посла 
на 10%  од укупне вредноти Уговора за добро извршење посла. 
 

Изменом и допуном бр. 1. конкурсне документације бр.17/2017-1016 од 
13.06.2017.године,  продужен је рок за достављање понуда.  
 

    
 

Комисија за јавну набавку 
 


