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Дана: 15.01.2018. 
Број: 5/18/1-95 
(одговор број 3) 
 
Поштовани, 

У отвореном поступку јавне набавке услуга – сервисно одржавање, резервни делови и потрошни 
материјал за медицинску опрему произвођача Varian, број јавне набавке 103-2017-О-01, 
Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен 
на Порталу јавних набавки дана 29.12.2017. године, заинтересовано лице доставило је путем 
електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја дана 11.01.2018. године (у ИОВ 
заведен 11.01.2018. под бројем 195/18). 

 
Питање  
У конкурсној документацији на страни 42, тачка 13 стоји да је понуђач дужан да достави:  
 

      - бланко меницу наплативу по виђењу,  као  гаранцију за озбиљност понуде. У доњем десном 
углу, испод наслова трасант, меница мора бити печатом  оверена и потписана од стране 
овлашћеног лица Понуђача. Понуђач је дужан да уз меницу достави и:  а.  доказ да је меница 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије; б. менично 
писмо-овлашћење, које је безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, које  важи у случају 
да код Понуђача дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на рачуну, 
статусних промена и друго, у вредности од 10% од понуђене цене без ПДВ+ 3.000.000,00 
динара без ПДВ, са роком важења десет дана дужим од рока важења понуде; в. картон 
депонованих потписа (фотокопија); 
 

        - оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење 
посла, насловљено на Наручиоца, у укупној висини од 10% од понуђене цене без ПДВ+ 
3.000.000,00 динара без ПДВ, насловљено на Наручиоца; 
 

         - оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање  гаранције за отклањање грешака у 
гарантном року, насловљено на Наручиоца,  у укупној висини од 10% од понуђене цене без 
ПДВ+ 3.000.000,00 динара без ПДВ, насловљено на Наручиоца. 
 
Обзиром да наша понуда садржи НПР: 
 
10.000.000,00 РСД за сервисне услуге 
3.000.000,00 РСД за резервне делове (максималан износ који Наручилац опредељује за набавку 
резервних делова за опрему која је предмет сервисног одржавања) 
што укупно чини 13.000.000,00 РСД. 
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Да ли се финансијско обезбеђење издаје на износ од: 
 

1. 1.000.000,00 РСД (10% вредности понуђене цене за сервисне услуге) + 3.000.000,00 РСД 
= 4.000.000,00 РСД 

2. 1.300.000,00 РСД (10% вредности укупне понуђене цене за серисне услуге са резервним 
деловима) + 3.000.000,00 РСД = 4.300.000,00 РСД 
 
 
 

Одговор Наручиоца: 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у Документу број 7 – Модел уговора, у 
тачки 13) став 1. мења се и гласи: 
 
 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави: 

- бланко меницу наплативу по виђењу,  као  гаранцију за озбиљност понуде. У доњем 
десном углу, испод наслова трасант, меница мора бити печатом  оверена и потписана од 
стране овлашћеног лица Понуђача. Понуђач је дужан да уз меницу достави и:  а.  доказ да 
је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије; 
б. менично писмо-овлашћење, које је безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 
које  важи у случају да код Понуђача дође до промене лица овлашћених за располагање 
средствима на рачуну, статусних промена и друго, у вредности од 10% од укупне 
вредности уговора који ће закључити наручилац и добављач без ПДВ (збир понуђене 
цене   укупно динара без ПДВ, ставке 1-3, и 3.000.000,00 динара без ПДВ, максималан 
износ који Наручилац опредељује за набавку резервних делова), са роком важења десет 
дана дужим од рока важења понуде; в. картон депонованих потписа (фотокопија); 
 

- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење 
посла, насловљено на Наручиоца, у укупној висини од 10% укупне вредности уговора без 
ПДВ (збир понуђене цене   укупно динара без ПДВ, ставке 1-3, и 3.000.000,00 динара без 
ПДВ, максималан износ који Наручилац опредељује за набавку резервних делова); 
 

- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање  гаранције за отклањање 
грешака у гарантном року, насловљено на Наручиоца,  у укупној висини од 10% укупне 
вредности уговора без ПДВ (збир понуђене цене,  укупно динара без ПДВ, ставке 1-3, и 
3.000.000,00 динара без ПДВ, максималан износ који Наручилац опредељује за набавку 
резервних делова). 
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