РепубликаСрбија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 17-Н 500-404-01-01054/2014-15008-6
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Ниш
Ниш, 13.11.2014. године
Предмет: Појашњење конкурсне документације број 17-Н 500-404-01-01054/2014-15008- за
јавну набавку добара - канцеларијског намештаја (радних/канцеларијских столова са покретним
касетама, дактило столица и канцеларијских ормана), са услугом испоруке и монтаже «F-co»
службене просторије Наручиоца, као и редовног одржавања и поправке у оквиру понуђеног
гарантног рока, све за потребе Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и његових
организационих јединица, у отвореном поступку.
На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним
набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара - канцеларијског
намештаја (радних/канцеларијских столова, дактило столица и канцеларијских ормана), са услугом
испоруке и монтаже «F-co» службене просторије Наручиоца, као и редовног одржавања и поправке
у оквиру понуђеног гарантног рока, све за потребе Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и
његових организациогшх јединица, у отвореном поступку.
Појашњења/одговори на постављена питања:
1.

Да ли се у обрасцу бр. 15 - менично писмо мисли на 10% вредности понуде са или без пдв-а
или на процењену вредност, уколико јесте да ли можете исту навести?

У обрасцу бр. 15- Менично овлашћење за озбиљност понуде за корисника „сопствене“
менице, на страни 51 Конкурсне документације мисли се на 10% од понуђене вредности јавне
набавке, без ПДВ-а;

2.

Да ли се у Прилогу бр. 1 у колони канцеларијски столови подразумевају и покретне касете?

У Прилогу бр. 1 Конкурсне документације, у колони канцеларијски столови, подразумевају
се и покретне касете, односно број покретних касета одговара броју канцеларијских столова.

Комисија наручиоца:
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Образац бр. 15
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ЗА КОРИСНИКА „СОПСТВЕНЕ» МЕНИЦЕ“
Дужник: _________________________________________________________________
Поверилац: Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, коју заступа
заменик директора Марко Маринковић,
У статусу Дужника предајемо Повериоцу «сопствену» меницу серије____________и истог
овлашћујемо да меницу може попунити на износ о д ___________ динара (10%, од понуђене
вредности јавне набавке, без ПДВ), и безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудски наплатити на наш терет са рачуна:
1■
______________________________
б рој:____________________________
2.
б рој:____________________________
а све то на име финансијског обезбеђења - гаранције за «озбиљност понуде» - у поступку јавне
набавке добара канцеларијског намештаја (дактило столице, столови, покретне касете и
канцеларијски ормани) бр. 17-Н 500-404-01-01054/2014-15008.
Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда односно онолико дана колико
и важење понуде.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор
не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из
конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Дужник изричито и безусловно овлашћује банке код којих има рачуне, да наплату - плаћање
изврше на терет свих његових рачуна (рачуна Дужника) као и да налог за наплату заведу у редослед
чекања у случају да на његовим рачунима уопште нема средстава или нема довољно средстава, или
због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник изјављује да се одриче права на повлачење и отказивање налога за наплату и на
сторнирање задужења по основу обавеза по Уговору.
Меница дужника је важећа и у случају да у току трајања рока за њену наплату дође до промена
лица овлашћених за располагање средствима на рачунима дужника, или до других статусних
промена код дужника.
Дужник је кривично и материјално одговоран за истинитост навода и озбиљност воље
исказане у овом меничном овлашћењу.
Датум издавања овлашћења
Дужник-издавалац менице
________ .2014. године

М.П.
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________________________

