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Питања и одговори бр.2 

Јавна набавка у отвореном поступку са предлогом за закључење оквирног споразума -  

Опрема за одржавање путних прелаза , набавка бр.59/2018. 

 

 Потенцијални понуђач је поставио питање: 

 

1. На страници бр. 21 и 29 конкурсне документације наведена је обавеза понуђача о 

средству финансијског обезбеђења за партије 2,3,4,5 којом се обавезује да уз понуду 

достави меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде на износ од 5% од 

вредности понуде, а по потписивању уговора меницу и менично овлашћење за добро 

извршење посла у износу од 10% вреднсоти Уговора. 

2. На страници бр. 42 у Моделу оквирног уговора који се односи на партије 1,2,3,4,5 

тачка 12. наведена је обавеза продавца да након потписивања појединачних уговора 

као средство финансијског обезбеђења достави купцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, док је у моделима појединачних уговора чл.9 за партије 2,3,4,5 као 

средство обезбеђења за добро извршење посла наведена меница и менично 

овлашћење. 

3. У обрасцима који чине саставни део понуде за партије 2,3,4,5 као средство обезбеђења 

за озбиљност понуде дат је модел меничног овлашћења као средство обезбеђења за 

озбиљност понуде, модел гаранције за озбиљност понуде и модел меничног 

овлашћења за добро извршење посла. 

Није јасно, да ли за партије 2,3,4,5 као средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде и добро извршење посла, треба доставити САМО меницу са 

меничним  овлашћењем или САМО банкарску гаранцију или ОБА заједно?  

 

 

Одговор на питање 

У Моделу оквирног споразума за Партију 1 је потребно приложити банкарску гаранцију као 

средство финансијског обезбеђења. 

За Партију 2, Партију 3, Партију 4, Партију 5, је потребно приложити меницу и менично 

овлашћење. 

У складу са тим Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈН 


