
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA К И К И Н Д А 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2013-39 

Дана: 17.01.2013. године 

        К и к и н д а 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) Комисија за 

јавну набавку добра – набавка и испорука електричне енергије у отвореном поступку врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

  У делу конкурсне документације, за јавну набавку добра – набавка и испорука електричне 

енергије у отвореном поступку  бр. ЈН 39/2013, 12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА: 

на страни 22. уместо 

 
Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

1) Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде, издаје се у висини од 2% од 

вредности понуде без ПДВ-а, а предаје се наручиоцу заједно са понудом, која ће бити са 

клаузулама безусловна и платива на први позив, са роком важности до истека понуђене 

опције понуде. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде у 

случају да понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде, не потпише 

уговор са корисником гаранције сагласно прихваћеним условима из конкурсне 

документације и не достави уговорену гаранцију за добро извршење посла по закључењу 

уговора. 

Наручилац вратити гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

2) Оригинал потврду или уверење (писмо о намерама) од стране овлашћене банке да ће 

ста, при закључењу уговора о јавној набавци, издати банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а. – Изабрани понуђач 

се обавезује да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана 

закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која 

ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 

извршење посла издаје се у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности који је најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење 

посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 

уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 
 

Треба да стоји: 

 

 

 



Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 

мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице 

је 30 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 

уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2) Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) 

дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних обавезе понуђача која су 

предмет обезбеђења. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају 

да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором.  

 

 

           КОМИСИЈА: 

 

                         1. Милан Јовичић,  председник               .................................... 

                         2. Иван Нинчић, члан                                .................................... 

                         3. Бранислав Ковачев, члан                     .................................... 

                         4. Ерика Губачко, члан                              .................................... 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 


