
Наручилац: 

Дом ученика средњих школа 

„Бранково коло“ 

Број: 85/05/5-14 

Датум: 14.05.2014. године 

Нови Сад, Епископа Висариона 3 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), 

достављамо: 

 

Предмет: Одговори на захтеве 

 

Дана 12.05.2014. примили смо захтеве заведене код наручиоца под бројем 77/1/05/5-14 и 

77/2/05/5-14 у којима су тражена одређена појашњења у вези са јавном набавком број 

1.1.4/14 – набавка добара, намештаја, обликовано у 3 партије, те достављамо одговоре на 

иста: 

 

Питања: 

1. Која средства финансијског обезбеђења треба доставити приликом предаје понуде, 

и да ли за сваку партију посебно се достављају средства финансијског обезбеђења? 

2. Да ли се приликом предаје понуде достав ља само средство за озбиљност понуде 

(меница и менично овлашћење) и Изјава о достављању менице и меничног 

овлашћења за добро извршење посла, а изабрани понуђач доставља меницу и 

менично овлашћење за повраћај авансног плаћања? 

3. Да ли све то доставља за сваку партију посебно или је потребно за сваку партију 

посебно све то доставити? 

4. На страни 34. (МОДЕЛ УГОВОРА за партију 1 и 2) у члану 1. Предмет уговора 

пише набавка добара – кревета и полица од метала. Како да тај модел искористимо 

за партију 2. Када треба у предмету да пише набавка добара – намештај од 

универа? 

 

Одговори за питање 1, 2 и 3. 

- Приликом предаје понуде доставља се само средство за озбиљност понуде (меница 

и менично овлашћење) и Изјава о достављању менице и меничног овлашћења за 

добро извршење посла, а изабрани понуђач доставља меницу и менично 

овлашћење за повраћај авансног плаћања у тренутку закључења уговора. 

 

- Доставља се за партије 1. и 2. (за сваку партију посебно). 

 

 

Одговор на питање наведено под редним бројем 4: 

Као одговор на ваше питање – изменићемо и допунити  конкурсну документацију 

(уместо: „модел уговора за партију 1. и 2.“), моделом уговора за партију 1. и моделом 

уговора за партију 2. 

 

Срдачан поздрав, 

 

        Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 


