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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”
број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 1 на захтев за додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – набавка 600.000
доза вакцина за говеда против заразне болести НОДУЛАРНИ ДЕРМАТИТИС – DERMATITIS
NODOSA – LUMPY SKIN DISEASE.

Питање 1
Да ли се доставља само једна бланко меница на име обезбеђења за озбиљност
понуде уз менично овл. на 10% (попуњено)?
Одговор 1
У понуди Понуђач доставља Наручиоцу уредно потписану сопствену бланко
меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10
% вредности понуде без ПДВ-а са клаузулом „без приговора“, „по виђењу“, „неопозива“ и
„безусловна" као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде са роком
важења не краћим од рока важења понуде.
Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о
платном промету (Сл. лист СРЈ бр. 3/02 , 5/03 , Сл. гласник РС бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др.
закон, 31/11).
Са меницом, изабрани понуђач је дужан да достави и копију картона депонованих
потписа издатог од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и са
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податком о броју текућег рачуна који понуђач наводи у меничном овлашћењу, ОП образац
– оверен потпис лица овлашћеног за заступање и доказ о регистрацији менице у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
(„Службени гласник РС" број 56/2011).
Имајући у виду горе наведено, понуђач у понуди доставља 1 бланко меницу, менично
овлашћење за средство обезбеђења за озбиљност понуде попуњено на износ од 10%
без ПДВ од укупне вредности ваше понуде, захтев за регистрацију менице, ОП
Образац и копију картона депонованих потписа.
Питање 2
На меничном овл. стоји: Рок важења менице је до________________ године. Шта ту треба
попунити?
Одговор 2
Понуђач на празном месту попуњава рок важења менице који не сме бити краћи од рока
важења понуда. У Обрасцу понуде понуђач уписује рок важења понуде који не може бити
краћи од 60 дана од отварања понуда. Понуђач у складу са наведеним роком важења
понуде израчуна календарски који је то датум и тај датум упише у менично овлашћење.
Пример: Отварање понуда је 30.06.2016. године, ако понуђач у Обрасцу понуде наведе
рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда, у меничном овлашћењу треба да
стоји минимум 27.08.2016. године. Значи да ваша понуда важи до тог датума и да
минимално и средство обезбеђења за озбиљност понуде мора до тада да важи. Сваки даљи
датум је прихватљив, али минимум мора да се испоштује.
Питање 3
Да ли упутство преведено на српски језик доставља сада или уз испоруку вакцине и
да ли мора да буде оверено од стране судског тумача?
Одговор 3
Понуђач је у обавези да уз вакцине испоручи и пратећу документацију која
обухвата Упутство за коришћење предметног добра (упутство за коришћење преведено на
српски језик).
Понуђач у својој понуди није обавезан да достави упутство о коришћењу
предметног добра. Изабрани понуђач / Добављач ће након закључења уговора доставити
Упутство о коришћењу предметног добра преведено на српски језик и оверено од стране
судског тумача.
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