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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број ЈНОП 44/2019.
- Опрема за објекат у Старим Лединцима

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Р.С.“, број 124/2012, 14/2015
и 68/2015), Комисија за јавну набавку ЈН ОП 44/2019. – врши измену и допуну конкурсне
документације.
На страни 29. конкурсне документацијеПонуђач је дужан да након закључења уговора достави:
1) Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 15 дана од дана
закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% од уговорене
вредности без пореза на додату вредност, платива на први позив и не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони
ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних
агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или
подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих
рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта
(European Securities and Markets Authorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за
извршење посла.
МЕЊА СЕ - тако да ГЛАСИ:

Добављач приликом закључења Уговора предаје Наручиоцу, меницу као средство за
добро извршење посла са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања
реализације уговора.
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи
износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача.

Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и
тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне
набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне
вредности уговора без пдв, са навођењем рока важности – најмање 30 дана дуже од
истека рока важности уговора.
Уколико понуђач не достави меницу приликом потписивања уговора, уговор неће бити
потписан од стране наручиоца.
Меница се доставља уз образац меничног

