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Предмет: Питања и одговори за набавку - Набавка личних заштитних средстава (радне
униформе и мантили, кломпе), ЈНМВ – 09 / 2015.

Питање бр. 1:
Ми, као заинтересовано лице, да би могли благовремено да припремимо одговарајућу и
прихватљиву понуду,сагласно ЗЈН, тражимо додатне информације по ЈНМВ бр.09/2015 за Набавку
личних заштитних средстава (радне униформе и мантили, кломпе). У упутству понуђачима како да
попуне понуду, навели сте да понуда мора да садржи средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде, како би понуда била прихватљива. Нас, као понуђаца интересује с обзиром да
учествујемо за обе партије да ли је довољно да доставимо једну меницу за обе партије или за сваку
партију посебно по једну меницу.

Одговор бр. 1:
Понуђач као средство финансијског обезбењења за озбиљност понуде доставља једну меницу за
обе  партије укупно:

-Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом
од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена:
-копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – образац изјаве понуђача да
ће приложити инструмент обезбеђења – за добро извршење посла – бланко сопствену меницу –
поглавље XII.
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора а најкасније до прве
испоруке, преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без
ПДВ-а.  Доставља се меница за сваку партију посебно.
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