ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије број 124/12) у
даљем тексту: Закон, достављамо одговоре на постављена питања у поступку јавне
набавке радова ЈН.бр. Р 32/14 - Извођење радова на инвестиционом одржавању
смештајних капацитета у Стационару 2, организациони део Селтерс у Младеновцу.
Питање 9.
На страни 11 тендерске документације, тачка 3.13 Обавезна средства обезбеђења
испуњења обавеза понуђача, под И Понуђач је дужан да достави, редни број 1, навели
сте да је износ менице за озбиљност понуде 10% од укупне вредности без ПДВ-а.
У одговору бр.8 навели сте да се сва захтевана средства обезбеђења подносе на захтеване
износе без ПДВ-а.
Међутим, на страни 31 – Образац бр.13 за озбиљност понуде – Образац меничног писмаовлашћења наведен је номинални износ понуде са ПДВ-ом.
Питање гласи:
Да ли ћемо добити исправљен Образац бр.13 за озбиљност понуде Образац меничног
писма-овлашћења у коме је номинални износ менице наведен без ПДВ-а?
Одговор 9:
Наручилац у прилогу доставља исправљен Образац бр.13 за озбиљност понуде Образац
меничног писма-овлашћења.

Образац бр.13.
за озбиљност понуде

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17
Текући рачун: 840-657661-28
Код банке: Управа за јавна плаћања

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за
рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије
___________ може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде без пдв-а на име
озбиљности понуде за јн бр Р 32/14 чији је предмет Извођење радова на инвестиционом
одржавању смештајних капацитета у Стационару 2, организациони део Селтерс у
Младеновцу. што номинално износи ________________динара без ПДВ-а .
Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац,
да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за
наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да
наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке
да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,
на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за
дужника и 1 (један) за повериоца.
Датум издавања овлашћења _________________године.
Датум важења овлашћења _________________године.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________
МП

Младеновац, 15.10.2014. године
Комисија за ЈН Р 32/14

