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ПРЕДМЕТ: Питањa-Одговори бр. 3 

(за јавну набавку – услуга израде услуге оправке тешких моторних дрезина  и тешке 

пружне механизације, у отвореном поступку, по партијама, број набавке 59/2017 

 
Питање: Mолим да нам одговорите шта је важеће? 

Утендерској документацији страна 30 пише: 

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања  банкарске  гаранције  за  добро  

извршење  посла,  за  партију  1  и партију 3.    

Понуђач  je  у  обавези  да  као  саставни  део  понуде  достави  потписано  и  печатом 

оверено  писмо  о  намерама  пословне  банке  да  ће  по  потписивању  уговора 

доставити Наручиоцу  банкарску гаранцију за добро извршење посла  у износу од  

10%  од  вредности  уговора  без  ПДВ-а,  са  роком  важности  30  дана  дужим  од  

уговореног рока за коначно извршење набавке у целости. 

а у Нацрту  Уговора Образац 6-3 пише:  

Партија 3 

Гаранција за добро извршење посла  

Члан 12. 

Пружалац услуге  ће по закључивању Уговора доставити  Наручиоцу  бланко соло  

меницу са меничним овлашћењем на 10% уговорене  вредности  без ПДВ-а  и  

роком важења 30 дана од уговореног рока за коначно извршење посла.  

Такође  је  потребно  доставити  и  копију  депо  картона  лица  овлашћених  за  

потписивање  и  потврду  пословне  банке  која  представља  доказ  да  је  меница  

регистрована код Народне банке Србије. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,  

Пружалац услуге доставља ново менично овлашћење на исти износ са 30 дана 

дужим роком важења од новоутврђеног рока за извршење Уговора. 

Наручилац  ће уновчити  меницу  за добро извршење посла у случају да  Пружалац  

услуге  не  буде  извршавао  своје  уговорне  обавезе  у  роковима  и  на  начин  

предвиђен уговором. 

 

Oдговор: Потребно је уз понуду доставити Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе 

достављања  банкарске  гаранције  за  добро  извршење  посла за Партију 3. Следи измена конкурсне 

документације, члана 12 уговора. 

 

 

 

 Комисија за ЈН 


