Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-134/14-7
Датум: 27.08.2014.
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 31/14 - НАБАВКА ШТАМПАРСКИХ УСЛУГА ЗА
ПОТРЕБЕ РХМЗ-А
За јавну набавку мале вредности бр.31/14 – набавка штампарских услуга за потребе
РХМЗ-а, постављена су следећа питања понуђача:
Питањe:

Одговор:
Наручилац је у конкурсној документацији захтевао да понуђачи у понуди доставе
Писма о намери банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у
висини од 10% нето вредности понуде, а банкарску гаранцију доставља изабрани понуђач
у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 дана од дана потписивања
уговора. Значи, понуђачи су у обавези да доставе (а не да потписују) Писмо о намери, које
се добија код пословне банке понуђача.
С обзиром да процедура издавања за захтевана Писма о намери банке, односно
банкарске гаранције, траје дуже од издавања меница, наручилац прихвата да се као
средство за обезбеђење за добро извршење посла може доставити меница уместо
банкарске гаранције. Значи, понуђачима је дозвољено да изаберу или банкарску гаранцију
или меницу.
Понуђач који се определи за меницу је у обавези да у понуди достави Изјаву под
кривичном и материјалном одговорношћу да ће у тренутку закључења уговора доставити
меницу за добро извршење посла у износу од 10% вредности понуде без ПДВ-а.
Уколико се понуђач определи за меницу као средство за обезбеђење за добро
извршење посла, онда је дужан да у тренутку закључења уговора достави:
- Меницу за добро извршење посла у износу од 10% вредности понуде без ПДВ-а,
оверену и потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са
чланом 47а Закона о платном промету (Службени гласник РС бр. 56/2011), са роком
важења који је најмање 3 (три) дана дужи од рока за коначно извршење посла;
- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% вредности понуде без ПДВ-а,
без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења обавеза из
закљученог уговора;
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим

од 30 дана од дана закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан
са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на
снази.
Уколико се понуђач определи за банкарску гаранцију као средство обезбеђења за
добро извршење посла, онда је у обавези да у понуди достави тражено Писмо о намеру
банке за достављање банкараксе гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од
вредности понуде без ПДВ-а, а према захтеву из конкурсне документације.
С тим у вези, наручилац ће приликом закључења уговора прилагодити чл.6.
Модела уговора у зависности од тога за које средство обезбеђења се понуђач определио.
Наручила ће због извршених измена и допуна конкурсне документације, а у складу
са чл.63. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС 124/2012), продужити рок за
достављање и отварање понуда и о томе обавестити благовремено понуђаче.

за Комисију за јавну набавку
Бранислава Илић, дипл.прав.

