важности минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока
важности понуде.
Напомена: Уколико подноси понуду за обе партије, понуђач може доставити две менице,
(за сваку партију посебно), или једну меницу за обе партије.
Уколико понуђач доставља једну меницу, менично овлашћење треба да буде попуњено у
износу од 2% од збирне вредности понуда за обе партије, без обрачунатог ПДВ-а
Као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач/и –
Извршиоц/и, биће у обавези да достави/е :
-у року од 8 (осам) дана од дана потписивања Уговора, достави Купцу сопствену бланко
меницу, са клаузулом „без протеста“ за добро извршење посла, у износу од 5% од укупне
уговорене вредности са ПДВ-ом, и са роком важности 30 дана дужим од дана извршења
предметних услуга у целости и:
- Менично писмо – овлашћење
- Фотокопија депо картона са потписима овлашћених лица
- Доказ о регистрацији менице из регистра Народне банке Србије (оригинал)
Начин и услови плаћања
Наручилац ће извршити плаћање уговорене вредности Извршиоцу услуга у року до 10 дана
од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпремнице коју испоставља
Извршиоцу услуга којом је потрврђено извршење услуга.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.
Рачун се испоставља на основу документа којим се верификује квалитет и квантитет
извршених услуга..
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног заједно са
записником о извршеним услугама која су предмет ове јавне набавке на уговорено место
Наручиоца. Рок плаћања је до 10 дана од дана пријема исправног рачуна и Записника о
извршеним услугама.
Учествовање у заједничкој понуди или са подивођачем
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач у понуди може да наступи:
- самостално,
- са подизвршиоцем
- као група понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђач наводи начин наступања у понуди у Обрасцу/обрасцима понуде, заокруживањем
једне од понуђених опција.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвршилац, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, (а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке), као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизввођача. Понуђач, односно добављач, у
потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвршиоца.
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