1. Дана 03.05.2019. на e-mail адресу упућено је питање да ли понуђач мора прибављати
потврду о измиреним доспелим порезима и доприносима уколико је уписани у регистар
понуђача и да ли је довољно само да уз понуду достави решење о регистрацији у бази
понуђача.
ОДГОВОР: Истог дана понуђачу је одговорено да у складу са чланом 78 став 5 Закона о
јавним набавкама лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова док су чланом 75 Закона одређени су
обавезни услови.
2. Дана 03.05.2019. на e-mail адресу упућено је питање да ли понуђач треба да достави
меницу иако иста није неопходна за само учешће на конкурсу већ приликом потписивања
Уговора са изабраним ппонуђачем. Такође у оквиру документације за ЈНМВ број V-217/2019 1.2.2 – Израда плана заштите од пожара у специјалном резервату природе "Ритови
доњег Потисја", оредвиђен је Прилог број 2 – Меница за повраћај аванса, међутим после
Решења МУП – Прилог бр 1 нема више прилога?
ОДГОВОР: Као што је наведено у конкурсној документацији, бланко соло меница,
менично овлашћење и копија депо картона, која ће бити са клаузулом „без протеста“ и
роком доспећа „по виђењу“ на износ понуде са пдв са роком важења најмање 30 дана дуже
од потписивања записника о примопредаји, као средство обезбеђења за повраћај аванса
понуђач предаје наручиоцу приликом закључивања уговора. Меница мора бити неопозива,
безусловна и наплатива на први позив наручиоца. Меница мора бити регистрована у
Регистру меница НБС, а као доказ понуђач мора да достави копију захтева за регистрацију
менице, која је оверена од стране пословне банке понуђача.
Из тога произилази да меница и пратећа документације уз меницу није део прилога
конкурсне документације из разлога што је обезбеђује понуђач, док је решење
Министарства унутрашњих послова исходовано од стране наручиоца и представља основ
за израду Плана заштите од пожара и из тог разлога представља саставни део конкурсне
документације.

