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    Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-4/2019-65 

Дана: 25.09.2019. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – УВОЂЕЊЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ 

РЕНТИРАЊА БИЦИКАЛА И СКУТЕРА У КИКИНДИ Jн  65/2019. 

 доставља  

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 

 
Питање: 
 

 као потенцијални понуђач за јавну набавку – увођење услуге електронског рентирања бицикала и скутера у 

Кикинди број 65/2019, имамо питање у вези појашњења конкурсне документације.  

На страни 51 конкурсне документације у подацима о обавезној садржини понуде пише да понуђач треба да 

достави „Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде у висини 5% од понуђене цене“.  

На страни 46 конкурсне документације у члану 5 Уговора пише“ Добављач се обавезује да предметна добра 

испоручи и монтира на локацијама у року од _______ радних дана (максимално 30 радних дана) од дана 

Увођења извођача у посао. Увођење извођача у посао се врши након предаје менице за добро извршење 

посла и стицања других Законских услова“.  

На страни 48 конкурсне документације у члану 11 пише “ Уколико меница за отклањање недостатака у 

гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2. овог 

члана, Наручилац има право да од Добављача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете“.  

На станама 55, 56 и 57 конкурсне документације у делу „11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ 

ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА“ тражи се следеће 

гаранције:  

12.1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде са назначеним износом од минимум 5% од понуђене цене без 

ПДВ-а.  

12.2. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за повраћај аванса у укупној 

висини утврђеног аванса од 100% од понуђене цене без ПДВ-а  

12.3. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла у 

висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а  

12.4. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у 

гарантном року у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а.  
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Молимо Вас да нам појасните да ли је потребно доставити меници или банкарске гаранције као средства 

финансијског обезбеђења. Молимо Вас да у складу са овим измените конкурсну документацију 

 

Одговор Наручиоца: 

 

Наручиоц је извршио Измену конкурсне документације дана 24.09.2019.године. 

 

  Комисија за јавну набавку 

 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без потписа 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


