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Београд
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15
– у даљем тексту: Закон), објављујемо одговоре на захтев за додатним информацијама или појашњењима
у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији предмет су услуге, Набавка
консултантских услуга анализе пословања и управљања јавним предузећима, редни број јавне набавке ЈН
ОС 1/2019.
Питање:
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
Поштовани,
Молим вас за образложење које се односи на чланове 7 и 12 модела појединачног уговора: да ли
је потенцијална обавеза Добављача ограничена на 10% уговорене вредности, односно да ли је могуће
додатно прецизирати ограничење обавезе тј. износ накнаде штете како у моделу оквирног, тако и у
моделу појединачног уговора.
Хвала и срдачан поздрав
Одговор 1
Чланом 13. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15), између
осталог, предвиђено је да средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе наручилац може да тражи у
износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, односно уговора, осим у случају обезбеђења за
авансно плаћање.
С тим у вези, конкурсном документацијом је прописано да је изабрани понуђач дужан да у
тренутку закључења појединачног уговора преда Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла, бланко сопствену меницу, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за
заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр.
3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС”, бр. 43/04, 62/06 и 31/11) и Одлуком о ближим условима, садржини и
начину вођења Регистра меница и овлашћења, као и менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од
укупно уговорене вредности без припадајућег износа пореза, без сагласности изабраног понуђача може
поднети на наплату у року који траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора у случају
неизвршења уговорних обавеза.
Даље, уколико би износ потенцијалне штете коју би Наручилац претрпео услед не испуњавања
или неблаговременог испуњавања обавеза друге стране из појединачног уговора био већи од износа који
би могао да оствари по основу наведеног средства обезбеђења тада би, сагласно важећим прописима који
уређују материју облигационих односа, имао право на разлику до потпуне накнаде штете.
Право на накнаду штете није искључиво право Наручиоца већ је и право друге уговорне стране у
случају да она претрпи какву штету услед не испуњавања или неблаговременог испуњавања обавеза од
стране Наручиоца.
Са друге стране, конкурсном документацијом није предвиђено средство обезбеђења за оквирни
споразум.
Сагласно изнетом Наручилац неће вршити измену конкурсне документације.
Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
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