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Предмет: Питања и одговори за набавку – ОТВ 01/2016 Лекови Листа Д/РФЗО.

Питање бр.1.
Poštovani,

1) Molimo za informaciju u vezi sa javnom nabavkom Otv – 01 – Lekovi Lista D/RFZO, u 
delu koji se odnosi na Sredstva finansijskog obezbedjenja – da li se Bankarska garancija 
i Pismo o namerama odnose na iznose od 5% vrednosti ponude BEZ PDV-a? 

2) Takodje, na strani 11 konkursne dokumentacije, 12) Uslov: Sredstvo finansijskog 
obezbedjenja za dobro izvrsenje posla, navodi se sledece:

„Рок важности банкарске гаранције је минимум 30 дана дужи од дана истека рока 
на који се Споразум закључује (30. 04. 2017. године).“

Da li se pomenuti datum 30.04.2017. odnosi na datum do kojeg ce vaziti sporazum (pa 
se na taj datum dodaje 30 dana za rok vaznosti bankarske garancije) ili je to datum do 
kojeg treba da vazi bankarska garancija za  dobro izvrsenje posla?

Одговор Број 1.
1)

Банкарске гаранције за озбиљност понуде достављају се на износ  без Пдв -а.

«Понуђачи  чија  је  укупна  вредност  понуде  свих  партија  већа  од 1.000.000,00 
динара  без  ПДВ-а  подноси  финансијскзу  гаранцију  за  озбиљност  понуде  - 
банкарску гаранцију.
Доказ: Банкарска  гаранција  за  озбиљност  понуде -  неопозива,  безусловна,  без 
права на приговор и наплатива на први позив на износ од 5% вредности понуде, са 
роком важења најмање до важности поднете понуде.»

И
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«Понуђачи чија је укупна вредност понуде свих партија,  до  1.000.000,00 динара 
без ПДВ-а подноси финансијску гаранцију за озбиљност понуде – меницу. 
Доказ: 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% 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. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда. «

2)
30.04.2017  године је датум до кога треба да важи бангарска гаранција за добро 
извршење посла.

Молим  Вас  прецизирајте  до ког  датума  можемо постављати  питања  везана  за 
конкурсну документацију за тендер ЈН бр.Отв-01?

Одговор број 2.

Како је датум отварања тендера 10.03.2016 године, питања можете постављати до 
05.03.2016 године.

                                                                                                     
Комисија за јавну набавку 

 ОТВ 01 / 2016 Лекови Листа Д/РФЗО.


