РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/25-18-11
29.11.2018. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12,
14/15 и 68/15) доствљамо вам
ОДГОВОР бр. 2.
на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за набавку
радова – рестаураторски радови на кожним седиштима Велике Пленарне сале у Дому
ЈН бр. 25/18
П и т а њ е:
1. Koji način izrade će se koristiti za restauraciju sedišta od gore navedenih prevezivanja postojećih
federa ili ugradnja žičanog jezgra?
2. Koji će se repromaterijal ugrađivati između žime i belog platna S OBZIROM DA NIJE NAVEDENO U
“Unutrašnji sastav sedišta” a u poglavlju III konkursne dokumentacije, tačka 3. Kvalitet se traži ugradnja
ekoloških materijala?
3. U konkursnoj dokumentaciji u poglavlju VIII
MODEL UGOVORA, član 10 SREDSTVO
FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA tačka 2. Se traži kao sredstvo finansijskog obezbeđenja 1 (jedna)
blanko sopstvena menica za dobro izvršenje posla u poglavlju IX MENIČNO OVLAŠĆENJE se traže 2
(dve) menice, za koju namenu je druga menica pošto dostavljamo I Bankarsku garanciju za povraćaj
avansa?
4. U poglavlju III tačka 3. Kvalitet traži se stručnost „s obzirom da smo firma koja se isključivo bavi
Uslugom i popravkom namaeštaja, sa šifrom delatnosti 9524 – održavanje i popravka nameštaja, pošto
na stanju nemamo traženu lager listu repromaterijala za održavanje i reparaciju nameštaja od
8.000.000,00 dinara, da li bi umesto lager liste prihvatili ugovore o poslovnoj saradnji sa firmama koje se
isključivo bave proizvodnjom i uvozom repromaterijala za reparaciju nameštaja? Molim vas ako postoji
ovakva nogućnost dokaza da se izmeni konkursna dokumentacija.
Одговор:
1. Рестаурација седишта мора се изводити у свему према постојећим оригиналним седиштима у
Великој сали Дома Народне скупштине, а која сте видели на лицу места при обиласку локације и
према техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији. („а седишта са испуном жиме,
америкен платна, жичаних федера, гуртни и украсних месинганих трака, са металним носачима и
завртњима, у свему према оригиналу односно захтевима конзерваторског надзора“).

2. У конкурсној документацији је наведено „Унутрашњи састав седишта састоји се од квалитетног
кожног покривача са подслојевима од жиме, америкен платна, жичаних федера и гуртни.“
Између жиме и белог платна уграђиваће се морска вуна и прошивена саргија.
3. Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да на дан закључења уговора, као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави 1 (једну) бланко сопствену
меницу, са пратећом документацијом, како је наведено у конкурсној документацији у поглављу V
УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ, у тачки 10. и у полављу VIII Модел уговора,
члан 10.
Меницично писмо у конкурсној документацији дато је само као модел,( како би се олакшало
понуђачу) који ће изабрани понуђач попунити уз меницу.
У меничном писму је дошло до техничке грешке. Не треба доставити 2 (две) већ само 1 (једну
бланко соло меницу.
Менично писмо се мења и САДА ГЛАСИ:
IX МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Народна скупштина Републике Србије (Поверилац)
Седиште: Београд, Краља Милана 14.
Предајемо Вам 1 (једну) бланко соло меницу, серије _________________ и _______________ и
овлашћујемо Народну скупштину Републике Србије, Београд, Краља Милана 14, као повериоца, да предате
менице може попунити на износ од 10% од укупне вредности оквирног споразма / уговора, без ПДВ-а, за ЈН
25/18 – набавка радова– рестаураторски радови на кожним седиштима Велике Пленарне сале у Дому
Народне скупштине, што износи ________________ динара, а по основу гаранције за добро извршења
посла.
Рок важења ових менице је од _____________ године до _______________године.
Овлашћујемо Народну скупштину Републике Србије, Београд, Краља Милана 14, као Повериоца, да
у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са
свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна,
као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема
довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
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.
Менице су важеће 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.
Менице су потписане од стране овлашћеног лица за заступање ___________________________ (име
и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На менице је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један)
за Повериоца.
Датум и место издавања
Дужник - издавалац
овлашћења
менице
____________________________
____________________________
потпис овлашћеног лица

4. Не постоји могућност да се уместо тражене лагер листе прихвате уговори о пословној сарадњи
са произвођачем и увозником репроматеријала за репарацију намештаја.
Сходно чл. 81. ЗЈН, понуду може поднети група понуђача, у којој додатне услове испуњавају
заједно.

Напомена:
Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Одговор на питањe и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

