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ДАТУМ: 14. јун 2016. године

Предмет: одговор на додатне информације или појашњења бр.1 у вези са
припремањем понуде за јавну набавку добара - намештај, ЈН МВ 18/2016.
Дана 13.06.2016. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи
додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну добара - намештај – ЈН
МВ 18/2016, у оквиру којег је тражио појашњење:
“Везано за ЈНМВ 18/2016 код средства финансијског обезбеђења постоји једно
менично овлашћење ( образац 9.10.1) на страни 34/51, а на страни 45/51 помињете у
тачки 11)1 и тачки 11)2 средство обезбеђења са меницама и меничним овлашћењем,
молим Вас наше питање да ли се уз понуду доставља 1 меница или 2 меница тј. да ли
се у тачки 11)1 и 11)2 мисли на исто средство обезбеђења ( за озбиљност понуде)?”
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:

Наручилац је сачинио I ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДОБАРА - НАМЕШТАЈ, које je у законском року објавиo на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца. У поменутим изменама је изменио тачку 11.2 Конкурсне
документације, и у изменама се виде одговори на питања понуђача.
Понуђачи као средство обезбеђења за озбиљност понуде, којим понуђач обезбеђује
испуњење обавеза у поступку јавне набавке, треба да достављају (једну) бланко, соло
меницу са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева за
регистрацију менице. ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ ПОНУДУ.
Понуђач коме се додели уговор дужан је да као средство обезбеђења за извршење
уговорних обавеза, приликом закључења уговора Наручиоцу преда бланко, соло
меницу са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за
регистрацију менице. Средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе предаје
САМО понуђач коме је додељен уговор. НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана пријема
захтева.
Комисија за јавну набавку

