3.9. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Понуђач је обавезан да уз понуду достави :
- 1-МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ насловљену на: Наручиоца, и то:
1) соло меницу, потписану и печатирану, са роком важења 7 дана од дана истека рока
Уговора о извршењу посла, која мора бити безусловна и платива на први позив оригинал - у корист: Наручиоца
Меница за озбиљност понуде и добро извршење посла се активира:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о
јавној набавци (понуда се проглашава неисправном и Наручилац може да закључи
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);
б) ако у законском року на захтев наручиоца не достави на увид оригинале или оверене
копије доказа којима доказује испуњеност услова за учешће
г) ако понуђач одбије да достави узорке добара.
д) ако понуђач не испуњава уговорене обавезе.
2) Оригинал меничног писма –овлашћења за меницу за озбиљност понуде попуњено у
износу од 10% од вредности понуде , печатиран о и потписано.

а) картон депонованог потписа
б) потврду НБС о регистрацији менице
Напомена: износи наведени у меничном писму могу бити изражени номинално
или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна
вредност понуде изражену у динарима.
2-МЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА насловљену на: Наручиоца, и то:
1) соло меницу, потписану и печатирану, са роком важења 30 дана од дана истека рока
Уговора о извршењу посла, која мора бити безусловна и платива на први позив оригинал - у корист: Наручиоца
Меница за добро извршење посла се активира:
а) ако се не извршавају обавезе које су прецизиране у уговору о набавци добара
2) Оригинал меничног писма –овлашћења за меницу за добро извршење посла попуњено
у износу од 10% од вредности понуде , печатиран о и потписано.

а) картон депонованог потписа
б) потврду НБС о регистрацији менице
НАПОМЕНА: 1-МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ доставља понуђач уз
понуду, 2-МЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, на дан закључења Уговора
са понуђачем који буде изабран.
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