На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности пружања услуге
осигурања, обликована у шест партија и то:
партија I – Осигурање зграда и опреме;
партија II – Осигурање запослених;
партија III – Осигурање лица – госију преноћишта „Чаир“;
партија IV – Осигурање корисника услуге базена „Чаир“ – купача;
партија V – Осигурање службених возила и
партија VI – Осигурање корисника балон сале – клизалишта, за Спортски

центар „Чаир“ Ниш, брoj 404-1СЦ/39-2017, одговара на питањe
заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне документације:
Питање број 1 oд 18.09.2017. године:
„Молим вас за једно појашњење:
-На страни 18 и 19 Конкурсне документације за осигурање стоји да је
понуђач дужан да уз понуду достави једну бланко соло меницу за партију 1 и
2, а у конкурсној документацији уз сваку партију стоји и менично
овлашћење. Да ли је довољно једно менично овлашћење уколико се подносе
понуде и за партију 1 и за партију 2?“
Одговор на питање број 1:
Конкурсном документацијом је дефинисано на страни 12 и 13/131, у
делу III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ,
„Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи:“, под тачком
„е) Средство обезбеђења за озбиљност понуде само за партије I- Осигурање
зграда и опреме и II- Осигурање запослених: једну бланко соло меницу,
захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија),
попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију
картона депонованих потписа (за сваку партију посебно). Меница мора бити
печатом оверена и потписана и иста не сме бити перфорирана.“
Дакле, уколико понуђач подноси понуду за партију 1 и/или партију 2
понуда мора да садржи и средство обезбеђења, које подразумева једну
бланко соло меницу, захтев за регистрацију исте код банке или извод са сајта
НБС да је меница регистрована (копију), картон депониваних потписа
(копију) и Менично овлашћење (оригинал), које је дато у конкурсној
документацији на странама 56/131 – за партију 1 односно на 72/131– за
партију 2. Уколико понуђач подносни понуду за обе партије, за партију 1
и партију 2, подноси два средства обезбеђења одвојена, за сваку партију
посебно.
У Нишу, 19.09.2017. године
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