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ИЗМЕНА  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 124/2012), врши се измена и допуна конкурсне документације за  
ЈАВНУ НАБАВКУ – грађевински, грађевинско – занатски и електро радови на 

пожарном обезбеђењу електро каблова, I фаза 

ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈНОП 001/2014 
 (ОРН : 50711000 – услуге поправке и одржавања електричних инсталација у зградама) 

 по позиву за подношење понуда објављеном на порталу УЈН и интернет страници 

наручиоца, дана  12.05.2014.год., по приспелом захтеву заинтересованог лица и то став 5 

тачка 14.  

 

„5.14.  ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави : 

а) банкарску гаранцију која ће бити са клаузулама безусловна и платива на први позив: 

- за повраћај авансног плаћања у износу уговореног аванса са ПДВ-ом са роком важности 

најкраће до правдања аванса; 

- за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора са 

роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока 

Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција које морају 

бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор у корист: 

Клинике Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у 

износу од 50% од вредности уговора са роком важења најмање 30 дана дужим од истека 

коначног рока за комплетно извршење посла. 

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени 

номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир 

укупна вредност понуде без ПДВ-а изражена у динарима. 

 

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да банкарску гаранцију за повраћај авансног 

плаћања и сопствену бланко меницу за добро извршење посла достави Наручиоцу у року од 8 

дана од дана закључења уговора.  

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у 

тренутку примопредаје радо 

б) оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без  протеста“ прописано потписане и 

оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији 

менице 

- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са роком  важности 30 

дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, 

                 - за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке у износу 2% од вредности 

понуде без ПДВ-а са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде. 

 Меница за озбиљност понуде се активира: 

-   ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци 

(понуда се проглашава неприхватљивом и Наручилац може да закључи уговор са 

првим следећим најповољнијим понуђачем); 



-  ако понуђач коме је додељен уговор у року од 8 дана од дана закључења уговора   

Наручиоцу не достави тражене банкарске гаранције односно менице; 

-  ако понуђач коме је додељен уговор у року од 8 дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу не достави полису осигурања.» 

  Мења се и гласи: 

 

5.14.  ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави : 

• Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција 

које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на 

приговор у корист: Клинике: 

 - за повраћај авансног плаћања са ПДВ-ом у износу од 50% од вредности понуде са роком 

важења најмање 30 дана дужим од истека коначног рока за комплетно извршење посла. 

- за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности понуде са роком 

важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока 

 

 Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени 

номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир 

укупна вредност понуде без ПДВ-а изражена у динарима. 
 

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да банкарску гаранцију за повраћај авансног 

плаћања и сопствену бланко меницу за добро извршење посла достави Наручиоцу у року од 8 

дана од дана закључења уговора.  

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у 

тренутку примопредаје радова. 

• оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без  протеста“ прописано 

потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице  за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке у износу 2% од вредности понуде без ПДВ-а са роком важности до истека 

понуђеног рока важења понуде. 

 

 Меница за озбиљност понуде се активира: 

-   ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци 

(понуда се проглашава неприхватљивом и Наручилац може да закључи уговор са 

првим следећим најповољнијим понуђачем); 

-   ако понуђач коме је додељен уговор у року од 8 дана од дана закључења уговора   

Наручиоцу не достави тражене банкарске гаранције односно менице; 

-   ако понуђач коме је додељен уговор у року од 8 дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу не достави полису осигурања «. 

 

 

 

 

 

 


