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Крагујевац

Дана 04.06.2015. године примили смо следеће питање заинтересованог лица:
„На страни 15 конкурсне документације стоји да је понуђач коме је додељен уговор дужан да
достави меницу и менично писмо - овлашћење. На страни 169, прилог 23, дат је образац
меничног писма.
С обзиром да на страни 12 пише да понуда мора да садржи све прилоге печатом оверене и
потписане од броја 1-23 (осим прилога 1,2,3,4 и 14) молимо Вас да нам појасните:
- да ли је потребно уз понуду доставити попуњено менично писмо - овлашћење? Уколико јесте,
да ли је потребно уписати у меничном овлашћењу износ који се односи на 10% од укупне
вредности уговора без пдв-а, и то према понуђеној цени са попустом из понуде, која се сматра
ценом у првој фази преговарања? Да ли је неопходно уписати серијски број менице, с обзиром
да се иста даје тек прилоком потписивања уговора?
С обзиром да се преговарање врши у три круга, што даје могућност мењања првобитно
понуђеног попуста, односно јединичних цена, да ли се у обрасцима структура цене и модел
уговора попуњавају места предвиђена за упис понуђеног попуста, јединичне цене по
пређеном километру и укупног износа понуде, односно уговора за три месеца?“

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, одговор комисије за јавну набавку број
1.2.5 ПП Услуге превоза путника у градском и приградском превозу је следећи:
На страни 15/169 конкурсне документације у тачки 15 Упутства понуђачима како да сачине
понуду је наведено да понуђач коме је додељен уговор за конкретну партију у тренутку
закључења уговора доставља наручиоцу меницу са меничним овлашћењем. Самим тим,
образац меничног овлашћења је дат у конкурсној документацији информативно и исти није
потребно доставити уз понуду. Истоветан образац који је дат у конкурсној документацији –
менично овлашћење, најповољнији понуђач доставља на дан закључења уговора, у складу и са
свим осталим захтевима из конкурсне документације везаним за финансијско средство
обезбеђења за добро извршење посла, и тек тада се уписује проценат од 10 % вредности
уговора без пдв-а, серијски број менице и сви остали тражени подаци у меничном овлашћењу.
У обрасцима структуре цене је потребно уписати једничне цене и остале тражене податке у
складу са понуђеним попустом и једничним ценама у обрасцу понуде, јер се исте сматрају
понуђеним ценама у првом кругу преговарања. Модел уговора није неопходно попунити
износом понуђеног попуста, јединичних цена по пређеном километру и износом укупне
(максималне) вредности понуде, али је зато понуђач у обавези да потпише и печатира модел
уговора чиме са саглашава са истим. Коначани износи понуђеног попуста, јединичних цена по
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пређеном километру и укупне (максималне) вредности уговора биће уписани након окончања
поступка преговарања.

Одговор на ово питање је саставни део конкурсне документације и биће објављен на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку 1.2.5 ПП
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