
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ° БЕОГРАД
Улица царице Милице бр. 2
Београд .

Б
рој:

~ ~а. гЈ~—  СQIДатум:  
Ha основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC", бр. 124/12, 14/15
и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/8400/0092/2017, за набавку услуга: „Вулканизерске
услуге", на захтев заинтересованог лица, даје

ДOДATHE ИHФOPMAЦИJE ИЛИ ПOJAWhbE1-6А
Y BEЗИ CA ПРИПРЕМАн6ЕМ ПОНУДЕ,

PEДHИ БPOJ HAБABKE JABHA НАБАВКА ЈН/8400/0092/2017
Бр.2

Пет и више дана пре истека рока предвиfјеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у
писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, a
Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеТге информације, односно
појашњења:

ПИТАЕbЕ 1:
„Занима ме да ли се средства финансијског обезбеЕјења мopajy доставити за сваку партију
посебно, и да ли се средства финансијског обезбеТјења (бланко меница, менично писмо,
фотокопију важеТгег Картона депонованих потписа овлашfгених лица, фотокопију OП обрасца и
доказ о регистрацији меница у Регистру меница Народне банке Србије), достављају уз образац
понуде у благовременом року или у року од 5 дана после потписивања Оквирног споразума?
Такође ме интересује да ли фотокопије морају бити оверене од стране јавног бележника?"

OДГOBOP 1:
OДГOBOP бр.1 Конкурсном документацијом за Јавну набавку ЈН/8400/0092/2017
„Вулканизерске усуге" прописано је да се средства финансијског обезбег7ења достављају aa
сваку партују појединачно за коју је понуђач поднео понуду:

Тачка 6.3. Обавезна садржина понуде
• CФO зa озбиљност понуде

Тачка 6.19. Средство Финансигског обезбеfјења

У тачки 6.19. детаљно је образложен тренутак, начин и документа достављања за:
CФO за озбиљност понуде: 
Понугlач је обавезан да N тренутку подношења понуде преда: 
• бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и

наплатива нa први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашfiеног
лицa,

• менично писмо — овлашfiење којим ПонуТјач овлашflује Наручиоца да може наплатити
меницу нa износ од 10 % од вредности понуде (без ПДB-а) са роком важења 30 (тридесет)
дана дужим од рока вaжeњa оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак рока
важења понуде имa за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашЕгења,
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• фотокопију важеЕгег Картона деп.онованих потписа овлашТгених лица за располагање
новчаним.средствима понуfјача код пословне банке, оверену од стране пословне банке на
дан издавања менице и меничног овлашfiења (потребно је да се поклапају датум са
меничног овлашчења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

• фотокопију OП обрасца,
• доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (.фотокопија

Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која је извршила
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашflења НБС).

У тачки 6.19. такоfје је детаљно образложен рок, начин и документа која је потребно доставити
за:
CФO за добро извршење посла 

Изабарани понуflач ie обавезан да НарУчиоцу достави v P0KV од 5 дана од закљичења
оквирног споразума, за сваку партију посебно, следеflе средство финансиlског
обезбеfгења:

• Бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, безусловна, без
права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране
овлашfгеног лица,
• Менично писмо — овлашТгење којим понуђач oвnawfiyje наручиоца да може наплатити
меницу на износ од 10% од вредности оквирног споразума без ПДB у року који је 30 (тридесет)
календарских дана дужи од рока важења оквирног споразума, с тим да евентуални продужетак
рока важења оквирног споразума има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашfiења,
• Копију важеfгег картона депонованих потписа овлашflених лица за располагање
новчаним средствима понуfјача, оверену од стране пословне банке која је извршила
регистрацију менице, са датумом који је идентичан датуму на меничном овлашfгењу, односно
датуму регистрације менице,
• Фотокопију OП обрасца,
• Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија
Захтева за регистрацију менице овереног од стране пословне банке која fie извршити
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашfiења НБС).

Фотокопије не морају бити оверене од стране јавног бележника.
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