
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: измена и појашњење конкурсне документације ЈН 12/2015 за 

набавку активне мрежне опреме наручиоца, Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 

Београд, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

Потенцијални понуђач је дана 03.11.2015. године је поставио следеће питање: 

1. „ Конкурсном документацијом на страни 17 је захтевано да понуђачи уз понуду доставе 

оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног 

плаћања, а које не сме бити ограничено роком трајања и не сме имати датум истека 

гарантног рока. Овај захтев је у супротности са процедурама банке и правилима за 

издавање средства обезбеђења, а која гласе да средство обезбеђења мора бити издато на 

одређени рок. На 18. конкурсне документације је дефинисано да банкарска гаранција за 

повраћај авансног плаћања мора да траје најкраће до 30.07.2016. године. Због тога вас 

молимо за потврду да је оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске 

гаранције за повраћај авансног плаћања са ограниченим роком трајања и датумом истека 

закључно са 30.07.2016. године“. 

 

2. „Конкурсном документацијом је дефинисано да су понуђачи у обавези да уз понуду 

доставе техничку спецификацију опреме, која се нуди. Како су произвођачи опреме 

стране компаније и своју документацију израђују на енглеском језику, а садржај 

произвођачке техничке документације је списак катрактеристика/техничких термина који 

и након превођења гласе идентично верзији на енглеском језику, молимо вас за потврду 

да је техничку документацију/спецификацију произвођача опреме понуђачи могу 

доставити на енглеском језику.“  

   

Комисија даје следећи одговоре: 

1. На захтев потенцијалног понуђача да оригинал писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања може бити издато и са ограниченим 

роком трајања, комисија даје одговор да ће прихватити поред писма са неограниченим 

роком трајања  и писмо са ограниченим роком трајања, закључно са 30.07.2016. године. 

Одлука је донета у складу са начелима обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача 

(чл.10. и 12. Закона о јавним набавкама), а како би сви заинтересовани понуђачи у складу 

са политикама различитих банака имали право да учествују у поступку јавне набавке. 

 

2. На захтев потенцијалног понуђача за потврдом о прихватању техничке 

документације/спецификације произвођача опреме на енглеском језику, комисија даје 

одговор да ће прихватити и достављену документацију на енглеском језику. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

- Управа за аграрна плаћања - 

Број: 404-02-37/2015-07 

Датум:  05.11.2015. године 

Булевар краља Александра 84, Београд 



У прилогу се налази измењена 17. страна конкурсне документације у складу са одговором 

комисије на захтев потенцијалног понуђача у вези са писмом о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције. 

 

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењену 

страну конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део конкурсне 

документације.  

 

  

КОМИСИЈА 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 

1.     Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко соло меницу, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у корист 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за аграрна плаћања са 

назначеним износом од 10% од износа понуде. Уз меницу мора бити достављена копија 

картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи 

у меничном овлашћењу – писму, копија ОП обрасца и доказ о регистрацији менице. Рок 

важења менице је најмање 90 дана од дана отварања понуда, односно колики је и рок 

важења понуде.  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 

уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла и банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања, а у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, на писмени 

захтев понуђача. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 

повраћај авансног плаћања у висини од 100 % уговорене цене са ПДВ-ом, 

обавезујућег карактера за банку. 

Писмо може бити без или са ограниченим роком трајања до 30.07.2016. године. Писмо не 

сме имати садржину, која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не 

представља даљу обавезу банке, као гаранта. 

Уколико понуђач не достави оригинал писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Изабрани понуђач је дужан да достави: 

1.      Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко соло 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо у корист Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за 

аграрна плаћања, са назначеним износом од 5% вредности уговора (вредност уговора без 

ПДВ). Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму 

(овера од стране пословне банке не старија од 30 дана), копија ОП обрасца и доказ о 

регистрацији менице. Рок важења менице мора да буде најмање 30 дана дужи од дана 

извршења уговора. 

 

2.  Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и то бланко 

соло меницу потписану која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 


