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Предмет: Одговор на питање у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са 
поновним отварањем конкуренције за јавну набавку добара, обликованом у 28 партија: 

Резервни делови за возила, транспортних средстава, механизације, радних машина, 
мотоцикала и др., ЈН број 211/19 

 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 
14/2015 и 68/2015“), достављамо Вам одговор на питање у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку добара: Резервни делови за возила, транспортних 
средстава, механизације, радних машина, мотоцикала и др., ЈН број 211/19 
 
ПИТАЊЕ:   
- VII – модел захтева за достављање понуде - Да ли за ово уписујемо број понуђача, рок испоруке, и 
гаранцју, тј. шта је потребно попунити, потписати? 
- VIII – модел оквирног споразума – ко дефинише број модела оквирног споразума? 
Предмет оквирног споразума – да ли је довољан потпис и печат само на месту ,,понуђач“ или мора и 
на месту ,,добављач“ – напомињем да ми учествујемо самостално,  без подизвођача и без заједничког 
понуђача. 
- Да ли се средства обезбеђења достављају по закључењу уговора? 
 
 
ОДГОВОР:  
- VII – модел захтева за достављање понуде: Конкурсном документацијом дефинисано је да се 
образац VII ,,користи за достављање понуде по упућеном захтеву корисника када се јаве потребе за 
реализацијом конкретне набавке по закљученом оквирном споразуму за све партије (1-28)  – сада се 
не попуњава)“. 
- Модел Оквирног споразума је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример. У 
фази достављања понуда није потребно одредити број модела оквирног споразума. Потребно је да 
овлашћено лице понуђача потпише модел оквирног споразума, на месту које је предвиђено за 
Добављача, што представља доказ да понуђач прихвата све услове наведене у Конкурсној 
документацији. На месту ,,понуђач“ потписује се овлашћено лице понуђача, као што то чини и на 
осталим обрасцима где је исто предвиђено. 
- У Конкурсној документацији, у поглављу V, тачка 12. дефинисан је начин достављања средства 
обезбеђења. Добављач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења оквирног споразума преда 
Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење посла и евентуално 
плаћање уговорне казне из оквирног споразума, које морају бити евидентиране у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. 
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