КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТУПАК JAВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА - Услуга – ремонт виљушкара
БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 1/17

децембар 2017. године
(број страна конкурсне документације 17)

Рок за доставу понуда: 29.12.2017. године
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО
ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Понуђач мора све обрасце, изјаве и прилоге које је добио као део конкурсне документације
да попуни читко; да их потпише одговорно лице и овери печатом.
ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском
језику.
ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози, обрасци,
изјаве и др. морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно наведеном.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуђач је дужан да у Обрасцу 1. понуде са структуром цене и техничком спецификацијом,
обавезно наведе да ли понуду подноси самостално, са подизвођачем или понуду подноси
група понуђача (заједничка понуда).
Приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем наручилац и понуђач
су дужни да примене све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама („Службени
Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15).
ЦЕНА , НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Цена је фиксна.
Цена треба да буде изражена искључиво у динарима.
Понуђач у понуди наводи укупну цену у коју су већ урачунати сви трошкови које поводом
предметне набавке има.
Плаћање ће бити дефинисано Уговором.
ВАЛУТА
Понуђачи вредност понуде исказују у динарима.
КВАЛИТЕТ
Понуђач одговара за квалитет тражене услуге.
Извршење услуге мора бити у траженом квалитету.
РОК И МЕСТО
Рок извршења услуге мора бити прецизно дат у броју дана од дана обострано потписаног
уговора.
Место извршења услуге је Дунавска 21, Стари Град, Београд
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КОМУНИКАЦИЈА
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште,
електронске поште или факсом.
ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересована лица могу у писменом облику, најкасније 5 дана пре истека рока за
достављање понуда, да траже додатне информације или појашњења у вези са припремом
понуде. Наручилац ће у најкраћем року, а не дужем од три дана од дана пријема захтева,
писмено одговорити том понуђачу, као и свим осталим понуђачима који су примили
конкурсну документацију.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
За доделу уговора биће примењен критеријум: најнижа понуђена цена.
Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом ценом – иста вредност укупне
понуде - критеријум за доделу уговора биће понуда са најнижом ценом и краћим роком
извршења услуге.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђач подноси :
- Једну бланко сопствену меницу регистровану код НБС (само потписану и оверену у складу
са картоном депонованих потписа),
- Копију картона депонованих потписа код банке, на којем се јасно виде депоновани потписи
и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не
старија од месец дана од дана отварања понуде),
- Менично овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности
понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор
(Прилог 3.),
- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент
финансијског обезбеђења реализације уговора (Прилог 4).
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да на захтев наручиоца
достави финансијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то:
- Две бланко потписане и оверене сопствене менице са клаузулом „без протеста, без
трошкова“, регистроване код НБС,
- Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица,
да се меница у износу од 10% од укупне вредности понуде односно укупно уговорене
вредности уговора са пдв-ом, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач
не изврши своје уговорне обавезе.
- Оверену фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број текућег
рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно
овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат
понуђача идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које
се води рачун понуђача.
- Потврду о регистрацији менице.
- Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа,
морају бити идентични.
Након измирења обавеза по предметном уговору, купац се обавезује, да на захтев понуђача,
врати инструмент финансијског обезебеђења уговора.
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ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор. Ако изабрани понуђач одустане од
понуде и одбије да потпише Уговор, Наручилац задржава право да у том случају закључи
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Закључење Уговора вршиће се у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама
(„Службени Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15).
ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА
Понуђач може поднети захтев за заштиту права у току целог поступка јавне набавке, у
складу са чланом 148. и 149. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ 124/12,
14/15 и 68/15).
ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које
је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која
би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну
имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања
понуда. Неће се сматрати поверљиви докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 75.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)
Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко
лице ако:
1. је регистровано код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре,
3. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношења понуда,
4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. НА ОСНОВУ ЧЛАНА
77. ЗЈН
Доказ за испуњење горе наведених услова под тачком 1-4 приликом подношења
понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне
документације, дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,
сагласно члану 77 став 4. Закона.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. закона, наручилац може пре доношења
одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да
достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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Доказе које наручилац може да тражи од понуђача су следећи:
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
регистра надлежног Привредног суда
2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично кривично дело примања и давања мита,
кривично дело преваре. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
3. Потврде привредног и прекшајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потвде Агенције за привредное регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности. Доказ мора бити издат након дана објављивања
позива за подношење понуда односно слаља позива за подношење понуда.
4. Уверење Пореске управе Министраства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, доказ не може
бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Понуду формирати на основу расположивих техничких података за предметно средство и
обавезног увида на лицу места. Потребно је обезбедити сервис и резервне делове. Гарантни
рок на изведене радове: 1 година. У понуди је обавезно навести предвиђени рок за извођење
радова (не дуже од 30 дана).
1. LINDE TIP H 45 T
Годиште: 2004
Маса: 6.425.00 кг
Max. cap. 4.500.00 кг
2. LITOSTROJ IMT M 343
Годиште: 1986
Маса: 5.350,00 кг
3. LITOSTROJ V5 IMS 501
Годиште: 1987
Маса: 7.550,00 кг
Moтор: TAM F 4L 413 R

4. LITOSTROJ V5 ds/2
Годиште: 1980
Маса: 7.400,00 кг
Moтoр: TAM F 4L 413 R
5. CLARK C 500 - Y 135
Годиште: 1979
Masa: 9.500,00 кг

Ред.бр. Активности:
1.

Замена дотрајалих делова

2.

Довођење у функционално стање

3.

Фарбање

4.

Контрола
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ОБРАЗАЦ БР. 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
ЗА ЈНМВ бр. 1/17

Назив понуђача
Адреса и седиште
понуђача
ПИБ понуђача
Број понуде
Датум понуде

На основу писменог позива за достављање понуде у поступку јавне набавке мале вредности
за набавку број ЈНМВ 1/17 дајемо понуду
А) самостално
Р. бр.
виљушкара

б) понуда са подизвођачем
Опис позиције

в) заједничка понуда

Јед.
мере

Количина

1.

LINDE TIP H 45 T

ком.

1

2.
3.
4.

LITOSTROJ IMT M 343
LITOSTROJ V5 IMS 501
LITOSTROJ V5 ds/2

ком.
ком.
ком.

1
1
1

5.

CLARK C 500 - Y 135

ком.

1

Јединична
цена

Износ (без
ПДВ-а)

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 30 дана
НАЧИН ПЛАЋАЊА, ГАРАНЦИЈА
- начин плаћања: _____________________________________________________

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК УСЛУГЕ (максимално 30 дана):____________________________________________

Датум: _________________

Потпис овлашћеног лица

Печат понуђача
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3. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ОБРАЗАЦ БР.2
НАЗИВ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА ПОНУЂАЧА

ПИБ ПОНУЂАЧА

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
МАТИЧНИ БРОЈ

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

Е-МАИЛ

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Место: _____________
Датум: _____________
Понуђач
________________

(Печат понуђача)
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ОБРАЗАЦ БР. 3
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВ

ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВ
(заокружити)

1.

да ли сте регистровани код
надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар
2. да ли сте Ви или Ваш законски
заступник
а) осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организационе криминалне
групе,
б) осуђивани за неко од кривичних дела
против привреде, кривична дела
против заштите животне средине,
кривично дело примања и давања
мита, кривично дело преваре

...........................................ДА
...........................................НЕ
...........................................ДА
...........................................НЕ

...........................................ДА
...........................................НЕ

3. да ли вам је изречена мера забране ...........................................ДА
...........................................НЕ
обављања делатности,

4. да ли сте измирили доспеле порезе и ...........................................ДА
доприносе и
обавезе по основу ...........................................НЕ
изворних локалних јавних прихода,
(одговоре заокружити)

Датум: _____________

Потпис овлашћеног лица
_________________________
Печат понуђача

Доказ за испуњење горе наведених услова под тачком 1 - 4 приликом подношења понуда је
правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, сагласно члану 77 став 4. Закона.
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ОБРАЗАЦ БР.4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о испуњавању услова из члана 75. Закона

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ 124/12, 14/15 и
68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све услове
за учешће у поступку јавне набавке мале вредности утврђене у овој конкурсној
документацији и прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“
124/12, 14/15 и 68/15).

Место: ______________
Датум: ______________
Потпис овлашћеног лица
_________________________

(печат понуђача)
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ОБРАЗАЦ БР.5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ 124/12, 14/15 и
68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносим
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место: ______________
Датум: ______________
Потпис овлашћеног лица
_________________________

(печат понуђача)
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MOДЕЛ УГОВОРА
Закључен између:
Наручилац:
Матични број
Шифра делатности
ПИБ
Текући рачун
заступник

«Копаоник» АД Београд, Змај Јовина 3
07033745
2562
100001966
160-15592-54
Дир. Александар Ристић

и
Извршилац:
Матични број
Шифра делатности
ПИБ
Текући рачун
Телефон/факс
заступник
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Извршилац се обавезује да изврши Услугу – ремонт виљушкар (сервис и резервни делови), у
складу са понудом Извршиоца од __________2017. године. Гарантни рок на изведене радове 1
година. Рок за извођење радова _________ дана.
Тип:
произвођач:
година производње:

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Члан 2.
Дунавска 21, Стари Град, Београд.

ПРЕДМЕТ ПРИМОПРЕДАЈЕ
Члан 3.
Предмет примопредаје је записник – извештај о извршеној услузи из члана 1. овог Уговора.
ИНСТРУМЕНТ ФИНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Извршилац је дужан да уз уговор као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза
Наручиоцу достави две бланко потписане и оверене менице регистроване код банке,
менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности и
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картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону
депонованих потписа морају бити идентични.
Наручилац задржава право да активира меницу у висини 10% од уговорене вредности у
случају неизвршења уговорних обавеза као и за делимично неизвршење уговорних обавеза
(без ПДВ-а).
Након извршене испоруке у целости у дефинисаном року, Наручилац се обавезује да
Извршиоцу врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.
РОК
Члан 5.
Извршилац се обавезује да ће услугу из члана 1. овог уговора извршити у року и то:
_________ (максимално 30 дана) дана, а по обострано потписаном уговору.
Уговорени рок може се мењати само обостраним споразумом у писаној форми.
Захтев за одлагање уговореног рока, са детаљним образложењем, мора се покренути пре
истека уговореног рока, а најкасније до уговореног рока. У противном Извршилац неће бити
ослобођен плаћања уговорне казне предвиђене за неблаговремено извршење уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Уговорену вредност из члана 2. овог уговора Наручилац плаћа Испоручиоцу на текући рачун
у року до ___________________ од дана потписа записника о извршеном квантитативном и
квалитативном пријему од стране комисије Наручиоца.
Плаћање рачуна се врши на основу:
- 2 (два) примерка рачуна достављених најкасније у року до 15 дана од дана извршења
услуге. Рачун треба да садржи податке о врсти, количини, цени, укупној вредности и да
буде оверена од стране Извршиоца и Наручиоца;
- комисијског записника о извршеном квантитативном и квалитативном пријему услуге
Уколико Извршилац не достави рачун у року од 30 дана од извршења услуге, Наручилац ће
исплату извршити у року од 15 дана од дана пријема рачуна.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Уколико Извршилац не изврши радове из члана 1. овог уговора у уговореном року,
Наручилац ће му зарачунати уговорну казну у висини од 2‰ за сваки дан закашњења, с тим
да укупан износ уговорне казне не пређе 5% од уговорене вредности.
Обрачунату уговорну казну Наручилац ће одбити од рачуна Извршиоца, без претходног
обавештења, с тим што је у обавези да у писаној форми обавести Извршиоца о зарачунатој
уговорној казни за коју му се умањује рачун.
Ако Извршилац не изврши уговор, једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем
уговора преко 25 дана, Наручилац, без сагласности Извршиоца, има право да депоновани
инструмент обезбеђења плаћања – меницу, у вредности од 10% укупне вредности уговора,
поднесе на наплату банци код које Испоручилац има отворен текући рачун.
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КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 8.
Квалитативни и квантитативни извршену услугу из члана 1. овог уговора врши се од стране
пријемне комисије Наручиоца у року од 7 дана од дана пријема исте.
Комисија је дужна да одмах сачини записник о квалитативном и квантитативном извршењу
услуге.
Комисија врши проверу квалитета извршене услуге у складу са спецификацијом из члана 1
уговора.
ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 9.
Извршилац преузима пуну одговорност за квалитет изведене услуге из члана 1. овог
уговора.
Извршилац даје гаранцију за услугу из члана 1. овог уговора и то: 12 месеци од дана
извршења исте.
Извршилац ће обезбедити сервис и резервне делове.
За време трајања гарантног рока Наручилац задржава право рекламације, а Извршилац је
обавезан да о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке у року од 10 дана.
СПОРОВИ
Члан 10.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а у случају да се
спор не може решити на тај начин, надлежан је Привредни суд у Београду.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА
Члан 11.
У случају да Наручилац и Извршилац изврше промену назива или уђу у састав другог
привредног друштва, Уговор ће се наставити са пуним правом реализације са правним
сукцесором уговорних страна.
Испоручилац је дужан да о свим променама у погледу назива предузећа, новог текућег
рачуна и сл. писаним путем благовремено обавести Наручиоца.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 12.
Подаци из овог уговора и све преписке које се обављају у вези израде предмета уговора,
сматрају се службеном тајном.
Подаци из овог уговора не могу се давати на увид нити саопштавати трећим лицима.
Уговор са прилозима и преписком чувати на месту које гарантује безбедност података.
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СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ
Члан 14.
Уговор ступа на снагу након обостраног потписивања.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
За све што овим Уговором није изричито дефинисано, за Наручиоца и Извршиоца важе
одредбе Закона о облигационим односима.
Измене и допуне овог уговора важеће су једино у писаном облику, потврђене, потписане и
оверене од обе уговорне стране.
Обавезе Наручиоца и Извршиоца трају све до потпуног извршења.
Раскид уговора делимично или у целости може уследити на основу обостране сагласности
уговорних страна и у складу са одредбама ЗОО.
Уговор је рађен у 4 примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два).

ИЗВРШИЛАЦ

_______________________

НАРУЧИЛАЦ:
ДИРЕКТОР
_______________________
Александар Ристић
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Образац бр. 6
МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ

(за озбиљност понуде – 3% вредности понуде)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70,
57/89 и („Сл. Лист СРЈ“ бр.46/96, 1/03), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02,
5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11, 139/14)
____________________________________, ________________________, ПИБ:________________, МБ: _____________________
(навести назив привредног субјекта)
(адреса)
предаје једну регистровану, бланко сопствену меницу и даје
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствене менице
Да „Копаоник“ АД Београд, Змај Јовина 3 депоновану бланко-сопствену меницу може
предати Банци на наплату у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења
обавеза по понуди број ____________ од ______________ године и то на терет свих рачуна који су
отворени код Банке: _________________________________________________________________________________
На основу овог овлашћења „Копаоник“ АД Београд, Змај Јовина 3 може попунити меницу
са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 3% од укупне вредности
напред наведене понуде, а у случају:
1. Да понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде или
2. Да понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:
- Не потпише Уговор ______________________________________________, сагласно прихваћеним условима
из конкурсне документације,
- Не достави инструменте обезбеђења уговорних обавеза сагласно прихваћеним условима из
конкурсне документације.
Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање
приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу
за наплату.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наведеног Уговора дође до
промена лица овлашћених за располагање средствима на т. рачуну Дужника, статусних
промена код Дужника или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, за сваку страну по један.
У ____________, ___________. године

Понуђач:
__________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________
М.П.

(потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а наведена средства за добро извршење посла се достављају приликом
потписивања уговора.
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Образац бр. 7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу
инструмент обезбеђења уговорних обавеза – две бланко сопствене менице (само
потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију
испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.
Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети
Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац једнострано раскине
уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.
Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:
1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код
које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме
Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од
месец дана од дана отварања понуде).
2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети
пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора у случају
неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квалитативним пријемом уговорених
добара више од 25 дана или једностраног раскида уговора.

У ____________, ___________. године

Понуђач:
__________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________
М.П.

(потпис)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а менице се достављају приликом потписивања уговора
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Образац бр.8
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
(за добро извршење посла – 10% вредности уговора)
На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70,
57/89 и („Сл. Лист СРЈ“ бр.46/96, 1/03), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02,
5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11, 139/14)
____________________________________, ________________________, ПИБ:________________, МБ: _____________________
(навести назив привредног субјекта)
(адреса)
предаје једну регистровану, бланко сопствену меницу и даје
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствене менице
Да „Копаоник“ АД Београд, Змај Јовина 3 депоновану бланко-сопствену меницу може
предати Банци на наплату у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења
обавеза по понуди број ____________ од ______________ године и то на терет свих рачуна који су
отворени код Банке: _________________________________________________________________________________
На основу овог овлашћења „Копаоник“ АД Београд, Змај Јовина 3, може попунити менице
са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од 10% укупне вредности уговора без
ПДВ, по основу напред наведеног уговора.
Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање
приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу
за наплату.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наведеног Уговора дође до
промена лица овлашћених за располагање средствима на т. рачуну Дужника, статусних
промена код Дужника или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, за сваку страну по један.

У ____________, ___________. године

Понуђач:
__________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_______________________________
М.П.

(потпис)
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