ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а
Пиб: 100187770
Матични број: 08171963
Шифра делатности: 4211
Текући рачун: 205-265920-56 кoд Комерцијалне
банке а.д Београд

Нови Сад: 18.06.2020.
Број: 3031- 5378
На основу питања везаног за II фазу квалификационог поступка резервни делови ЈН бр 17/20-КП-2
достављамо одговор:
Питање 1:
У конкурсној документацији за набавку резервних делова у другој фази квалификационог поступка
ЈН17/20КП-2 наводите:“Понуђачи су дужни при конкурисању (у затвореној коверти, заједно са понудом) да
приложе и бланко меницу на износ од 10% у односу на укупну вредност добара ( без ПДВ-а ) из њихове
понуде, као гаранцију да: - након прихватања понуде неће одустати од потписивања Уговора, - да ће након
потписивања Уговора уредно извршити своје уговорне обавезе, - да ће отклонити евентуалне недостатке у
гарантном року Меница мора бити потписана и оверена печатом, а пратећи обрасци (XIII и XIV) уредно
попуњени, у супротном понуда ће као неисправна бити одбијена. Једном достављена бланко соло меница
ће бити средство обезбеђења за цео период квалификације, осим ако иста не буде употребљена и у том
случају понуђач ће бити у обавези да достави нову меницу, менично писмо -менично овлашћење на захтев
наручиоца. Сходно изменама и допунама Закона о платном промету (Сл.гласник РС бр.31/2011) у обавези
сте да за меницу за добро извршење посла доставите потврду о регистрацији исте код ваше пословне банке,
као и копију депо картона овлашћених потписника. С обзиром да ће меница бити средство обезбеђења за
цео период квалификације, у потврду – захтев за регистрацију не уписујете износ и датум доспећа исте, а
понуђач је у обавези да менично писмо -менично овлашћење доставља за сваку ЈН у другој фази КП.
Меница се изабраном понуђачу враћа по истеку периода квалификације. “
Да ли то значи да уз своју понуду не достављамо рефистровану меницу, већ само попуњено менично
овлашћење?
Одговор 1:
Једном достављена бланко соло меница ће бити средство обезбеђења за цео период квалификације, осим
ако иста не буде употребљена и у том случају понуђач ће бити у обавези да достави нову меницу, менично
писмо -менично овлашћење на захтев наручиоца. Сходно изменама и допунама Закона о платном промету
(Сл.гласник РС бр.31/2011) у обавези сте да за меницу за добро извршење посла доставите потврду о
регистрацији исте код ваше пословне банке, као и копију депо картона овлашћених потписника. С обзиром да
ће меница бити средство обезбеђења за цео период квалификације, у потврду – захтев за регистрацију не
уписујете износ и датум доспећа исте, а понуђач је у обавези да менично писмо -менично овлашћење
доставља за сваку ЈН у другој фази КП.Меница се изабраном понуђачу враћа по истеку периода
квалификације.
Питање 2:
Молимо Вас да појасните позицију под рб. 35 – за коју машину се тражи овај
филтер (доставити податке о машини).
Молимо Вас да појасните позицију под рб. 18 – с обзиром да је наручилац
захтевао филтере произвођача UNIFLUX и UNICO, да ли то значи да и ове
произвођаче прихвата?
Да ли наручилац прихвата произвођача BALDWIN, с обзиром да је исти у првој
уградњи код многих грађевинских машина?
Одговор 2:
За позицију број 35,партија 7 – овде је наведен каталошки број оригиналног дела тј. прве уградње.Односи се
на машину Venieri 10.23C 1
Позиција број 18,партија 7- може и те филтере или оне из напомене за еквиваленте.
Baldwin може ако за сваку појединачну ставку прикаже ISO сертификат 16949,који је валидан и који ће бити
проверен на сајту IATF.

Страна 1 од 2

Одговори су саставни део конкурсне документације.
О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о јавним
набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,14/15,68/15), писаним путем информацију објављује на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
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