
  
 

 
 

ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ-57У/17 
 „Услуге мобилне телефоније“  
Број: 18769 
Дана: 22.12.2017. година 

                                                                                           
Предмет: Одговор на питање потенцијалном понуђачу  
           

   Наручилац је дана 21.12.2017. године у 15:18 часова на имејл адресу примио 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације од 
потенцијалног понуђача за јавну набавку мале вредности услуга: „Услуге мобилне 
телефоније“, редни број набавке ЈНМВ-57У/17 који је код Наручиоца заведен под 
бројем 18730 дана 22.12.2017. године. 
 
Питање потенцијалног понуђача: 

„У вези са припремом помуде за јавну набавку услуга мобилне телефоније, за 
потребе ЈКП ЧИСТОЋА НС, молимо вас за појашњење  и одговоре на питања: 
1. На обрасцу меничног овлашћења за добро извршење посла наводите да 
достављање наведеног обрасца није обавезно, молимо вас за одговор да ли ће 
понуда бити одбијена као неприхватљива уколико се исти не достави уз понуду, 
с обзиром да на почетку обрасца пише: „Понуђачи не попуњавају овај Образац 
већ га само потписују и оверавају печатом као доказ да су сагласни са његовом 
садржином? Уколико су потенцијални понуђачи у обавези да доставе потписано 
и оверено бланко менично овлашћење сугеришемо наручиоцу достављање 
новог обрасца меничног овлашћења у конкурсној документацији на коме би 
постојало место за потпис и печат (оверу) којим би се потврдила сагласност са 
наведеним Обрасцем овлашћења.“ 

Одговор Наручиоца:  
 С обзиром да је Наручилац навео да достављање Обрасца модела 
меничног овлашћења није обавезно  понуда понуђача који уз своју понуду не би 
доставио Образац меничног овлашћења не би била одбијена као 
неприхватљива. 
 

Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације тако што ће 
избацити Образац модел меничног овлашћења да не би стварао забуну код 
понуђача у вези са местом за оверу истог.  

У вези са претходним, измена се врши и у Изјави о достављању 
финансијске гаранције за добро извршење посла . 
 
  Одговор потенцијалном понуђачу Наручилац ће истовремено објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
 
 
 



  
 

 


