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Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2017-71
Дана: 16.10.2017. године
Кикинда
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Комисија за јавну набавку радови - Интервенција на крову капела у Банатској Тополи доноси

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У делу конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр 71/2017- Интервенција на крову капела у
Банатској Тополи

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ:
Страна 7 од 47
Уместо

Посебан захтев наручиоца:
Обавезан обилазак објекта ради отклањања могућих непредвиђених
радова.( 5. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА)


Понуђач је дужан да пре израде понуде, изврши детаљан обилазак објеката које су предмет
јавне набавке. Дани предвиђен за обилазак терена је у периоду: 12 или 13.10.2017 од 10 до
14 часова. О обиласку свих објеката и локација понуђач ће добити одговарајућу Потврду,
коју је у обавези да приложи уз тендерску документацију (образац потврде је у прилогу
документације). Контакт за обилазак објеката Одсек јавних набавки 0230/410-195. Лице
овлашћено за обилазак локације Радован Зарић.

Треба да стоји

Посебан захтев наручиоца:
Обавезан обилазак објекта ради отклањања могућих непредвиђених
радова.( 5. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА)


Понуђач је дужан да пре израде понуде, изврши детаљан обилазак објеката које су предмет
јавне набавке. Дани предвиђен за обилазак терена је у периоду: 12 ,13 и 18.10.2017 од 10
до 14 часова. О обиласку свих објеката и локација понуђач ће добити одговарајућу
Потврду, коју је у обавези да приложи уз тендерску документацију (образац потврде је у
прилогу документације). Контакт за обилазак објеката Одсек јавних набавки 0230/410-195.
Лице овлашћено за обилазак локације Радован Зарић.

У делу

VI МОДЕЛ УГОВОРА
Страна 36 од 47
Уместо
Члан 6.
Извођач ће доставити наручиоцу при потписивању овог Уговора бланко сопствену меницу као средство
финансијског обезбеђења за за добро извршење посла, 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..
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 5 дана од примопредаје радова, преда наручиоцу
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном
року издаје се у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је
најмање 10 (десет) дана дужи од истека гарантног рока. Поднета банкарска гаранција не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
Треба да стоји
Члан 6.
Извођач ће доставити наручиоцу при потписивању овог Уговора бланко сопствену меницу као средство
финансијског обезбеђења за за добро извршење посла, 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..
У делу

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Страна 44 од 47
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:
Уместо
I Понуђач је дужан да у понуди достави:


Оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у износу
од 5% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а) која мора имати калузулу да је неопозива,
безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 10 дана дужим
од гарантног рока.

Уколико понуђач уз понуду не достави писма о намерама банке обавезујућег карактера, понуда
ће бити одбијена као неприхватљива
Треба да стоји

Брише се .

Комисија за јавну набавку

