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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 16/18 – НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА 

РАДАР ГЕМАТРОНИК 
 
 
 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 16/18 – набавка резервних делова за радар 
Гематроник, постављено је следеће питање понуђача: 

 
 

Питањe 1: 
 
“У овом тендерском документу у делу 10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ 
ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
страна 12, навели сте да захтевате да Понуђач у понуди достави уредно потписану сопствену 
бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 
10% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“, „без протеста“ и „по 
виђењу“, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, добро извршење 
посла и отклањање грешака у гарантном року. Меница мора да важи десет дана дуже од 
истека гарантног рока. 
Молимо вас да још једном проверите захтев који сте поставили јер је немогуће доставити 
меницу и менично овлаштење за отклањање грешака у гарантном року пре него што се одабере 
најповољнији понуђач и са истим закључи уговор. Важност понуде мора да буде 60 дана и у тих 
60 дана Наручилац може да одлучи у било ком тренутку да закључи уговор, а то Понуђач у овој 
фази тендерског поступка не може да зна, па зато и не може да одреди датум до кога гарантни 
рок траје и зато не може да испуни менично овлаштење у складу са тендерским захтевом.” 
 

 

Одговор 1: 
 
Наручилац захетва да понуђач достави у понуди бланко меницу која ће се односити 
на озбиљност понуде, добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном 
року. Понуђач ће у меничном овлашћењу назначити прописану висину за 
реализацију менице (10% од вредности понуде без ПДВ-а) које ће се односити на све 
три врсте тражених гаранција, а у корист наручиоца.  
Изабраном понуђачу меница са пратећом документацијом биће задржана код 
наручиоца до истека уговореном гарантног периода, а осталим понуђачима 
оригиналне менице биће враћене након завршеног поступка јавне набавке. С тим у 
вези, наручилац неће променити првобитан захтев из конкурсне документације.   

 
 
 
 
 за Комисију за јавну набавку 
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