ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 404-190/16-1:
26.01.2017.
1. Питање: У оквиру конкурсне документације наведено је да је обавеза одабраног
понуђача да Наручиоцу „у тренутку закључења уговора, достави меницу, за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у
висини о д 10% од вредности уговора, што номинално износи ______ динара
(попуњава Наручилац) са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за
коначно извршење посла. Понуђач је одговоран за отклањање кварова и сметњи на
електронској комуникационој мрежи и елементима мреже која се користе за
пружање услуге. У случају да Наручилац утврди да квалитет услуга није
задовољавајући позива представника понуђача (лице одговорно за закључење
Уговора), сачињава записник у коме се одређује рок за отклањање недостатака
(који не може бити дужи од 3 дана), након чега, уколико се не отклоне недостаци
непосредни Наручилац обавештава понуђача, са упозорењем да ће дати предлог за
активирање менице за добро извршење посла у року од 5 дана од дана доставе
обавештења. Уколико се у остављеном року не појави представник понуђача и не
утврди да су недостаци у целини отклоњени, што понуђач и непосредни Наручилац
констатују записником, биће активирана меница за добро извршење посла од
стране Наручиоца. Уколико се недостаци у остављеном року отклоне, непосредни
Наручилац ће обавестити понуђача и по истом неће бити санкција по понуђача.
Такође, до активирања менице за добро извршење посла може доћи и у случају
када понуђач нанесе материјалну штету Наручиоцу, а исту добровољно не
надокнади.“ Сугеришемо Наручиоцу да у члану 5. став 4. Модела уговора избрише
последњу реченицу која се односи на материјалну штету, с обзиром да је у истом
члану Модела уговора Наручилац применио члан 61. став 7. Закона о јавним
набавкама и тиме искључио могућност уговарања одредбе Уговора којом се
дефинише уговорна казна (штета), односно последња реченица у ставу 4. члана 5.
Модела уговора је у супротности са чланом 265. тачка 3., са чланом 270. тачка 2. и
са чланом 25. тачка 1. Закона о облигационим односима.
Одговор: Наручилац остаје при објављеној конкурсној документацији.
2. Питање: Молимо вас да прецизирате да ли је вредност менице без ПДВ-а или са
ПДВ-ом?
Одговор: Вредност менице је без ПДВ-а.

