
 
 

 
 
ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ 
Услуге мобилне телефоније
Број: 19104 
Дана: 21.12.2016. године 
 
                                                                                          
Предмет: Одговор на питање потенцијалног понуђач
           
   Наручилац је дана 20.
Захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације од 
потенцијалног понуђача за јавну набавку „Услуге мобилне телефоније
набавке ЈНМВ - 55У/16 који је код Наручиоца заведен
бројем 19095. 
 
Питање потенцијалног понуђача
 
„У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга мобилне телефоније ЈНМВ 
55У/16, наручилац ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА, молимо вас за појашњење и одговор на 
питање: 
1. У оквиру конкурсне документације наведено је да уговорне стране констатују да 
је понуђач при потпису овог Уговора у складу са својом Изјавом предао Наручиоцу на 
име гаранције за добро извршење посла бланко соло меницу серије број 
__________регистровану код НБС са фотокопијом депо картоном и менично 
овлашћење  (у прилогу конкурсне документ
износи 10% од укупног износа до кога се може вршити набавка (члана 2. став 1). 
Уговорне стране констатују да је примљена финансијска гаранција безусловна, 
наплатива „на први позив“ и да је рок њеног важења _______,
дужи од истека рока на који је закључен Уговор. Уговорне стране су сагласне да ће се 
примљена гаранција за добро извршење посла активирати у пуном износу уколико 
понуђач не испуни своје уговорне обавезе. Неактивирану гаранцију Наручи
вратити понуђачу по истеку рока на који је издата. С обзиром да понуђач не доставља 
потписано и оверено бланко менично овлашћење, молимо вас за појашњење ли је 
могуће достављање новог обрасца меничног овлашћења у конкурсној документацији 
на коме би постојало место за потпис и за печат (оверу) којм би се потврдила 
сагласност са наведеним Обрасцем овлашћења. Да ли ће понуда бити одбијена као 
неприхватљива уколико се исто не достави уз понуду?“
 
Одговор Наручиоца:  
 
Понуда понуђача неће бити одбијена као неприхватљива уколико у понуди не достави 
Модел меничног овлашћења. Наручилац је испод Модела меничног овлашћења навео 
да његово достављање није обавезно.  
меничног овлашћења уз понуду којим би се потврдила сагласност са Моделом 
меничног овлашћења из Конкурсне документације.

  

Комисија за јавну набавку ЈНМВ - 55У/16 
Услуге мобилне телефоније 

                                                                                           
на питање потенцијалног понуђачa  

.12.2016. године у 17:27 часова на имејл адресу примио 
информацијама или појашњењима конкурсне документације од 

потенцијалног понуђача за јавну набавку „Услуге мобилне телефоније
55У/16 који је код Наручиоца заведен дана 21.12.2016. године

понуђача: 

„У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга мобилне телефоније ЈНМВ 
55У/16, наручилац ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА, молимо вас за појашњење и одговор на 

У оквиру конкурсне документације наведено је да уговорне стране констатују да 
уђач при потпису овог Уговора у складу са својом Изјавом предао Наручиоцу на 

име гаранције за добро извршење посла бланко соло меницу серије број 
__________регистровану код НБС са фотокопијом депо картоном и менично 
овлашћење  (у прилогу конкурсне документације) на износ од 300.000,00 динара, што 
износи 10% од укупног износа до кога се може вршити набавка (члана 2. став 1). 
Уговорне стране констатују да је примљена финансијска гаранција безусловна, 
наплатива „на први позив“ и да је рок њеног важења _______, односно да је 30 дана 
дужи од истека рока на који је закључен Уговор. Уговорне стране су сагласне да ће се 
примљена гаранција за добро извршење посла активирати у пуном износу уколико 
понуђач не испуни своје уговорне обавезе. Неактивирану гаранцију Наручи
вратити понуђачу по истеку рока на који је издата. С обзиром да понуђач не доставља 
потписано и оверено бланко менично овлашћење, молимо вас за појашњење ли је 
могуће достављање новог обрасца меничног овлашћења у конкурсној документацији 

постојало место за потпис и за печат (оверу) којм би се потврдила 
сагласност са наведеним Обрасцем овлашћења. Да ли ће понуда бити одбијена као 
неприхватљива уколико се исто не достави уз понуду?“ 

Понуда понуђача неће бити одбијена као неприхватљива уколико у понуди не достави 
Модел меничног овлашћења. Наручилац је испод Модела меничног овлашћења навео 
да његово достављање није обавезно.  Нема потребе за достављањем новог обрасца 

уз понуду којим би се потврдила сагласност са Моделом 
меничног овлашћења из Конкурсне документације. 
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.2016. године у 17:27 часова на имејл адресу примио 
информацијама или појашњењима конкурсне документације од 

потенцијалног понуђача за јавну набавку „Услуге мобилне телефоније“, редни број 
дана 21.12.2016. године под 

„У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга мобилне телефоније ЈНМВ -
55У/16, наручилац ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА, молимо вас за појашњење и одговор на 

У оквиру конкурсне документације наведено је да уговорне стране констатују да 
уђач при потпису овог Уговора у складу са својом Изјавом предао Наручиоцу на 

име гаранције за добро извршење посла бланко соло меницу серије број 
__________регистровану код НБС са фотокопијом депо картоном и менично 

ације) на износ од 300.000,00 динара, што 
износи 10% од укупног износа до кога се може вршити набавка (члана 2. став 1). 
Уговорне стране констатују да је примљена финансијска гаранција безусловна, 

односно да је 30 дана 
дужи од истека рока на који је закључен Уговор. Уговорне стране су сагласне да ће се 
примљена гаранција за добро извршење посла активирати у пуном износу уколико 
понуђач не испуни своје уговорне обавезе. Неактивирану гаранцију Наручилац ће 
вратити понуђачу по истеку рока на који је издата. С обзиром да понуђач не доставља 
потписано и оверено бланко менично овлашћење, молимо вас за појашњење ли је 
могуће достављање новог обрасца меничног овлашћења у конкурсној документацији 

постојало место за потпис и за печат (оверу) којм би се потврдила 
сагласност са наведеним Обрасцем овлашћења. Да ли ће понуда бити одбијена као 

Понуда понуђача неће бити одбијена као неприхватљива уколико у понуди не достави 
Модел меничног овлашћења. Наручилац је испод Модела меничног овлашћења навео 

Нема потребе за достављањем новог обрасца 
уз понуду којим би се потврдила сагласност са Моделом 



 
 

 
 
Понуђач коме се додели уговор је дужан да при потпису Уговора достави гаранцију за 
добро извршење посла: бланко соло меницу, депо картон и менично овлашћ
износ од 300.000,00 динара. 

 
 
Одговор потенцијалном понуђачу Наручилац истовремено објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
 
 
 
                                                                                
 

  

Понуђач коме се додели уговор је дужан да при потпису Уговора достави гаранцију за 
добро извршење посла: бланко соло меницу, депо картон и менично овлашћ

 

Одговор потенцијалном понуђачу Наручилац истовремено објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници.  

                                                                                Комисијa за јавну набавку
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Понуђач коме се додели уговор је дужан да при потпису Уговора достави гаранцију за 
добро извршење посла: бланко соло меницу, депо картон и менично овлашћење на 

Одговор потенцијалном понуђачу Наручилац истовремено објавити на Порталу јавних 

за јавну набавку 


