У складу са чланом 54. ст. 12. т. 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке
извођења радова на изградњи Медошевачког колектора од улива Поповачког колектора до
сифонског прелива (одлука о покретању поступка бр. 03-1688 од 04.03.2016. године), ЈН бр. 1.3.69,
извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 5
У конкурсној документацији, део III Упутство понуђачима како да салине понуду, на
стр. 9/41 под тачком 10.1. део писма о намерама пословне банке се мења, тако да сада гласи:
„* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске
гаранције за добро извршење посла. У писму о намерама потребно је да издавалац - пословна
банка наведе да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, у року од 7 дана од дана
закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на
износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди
да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење посла, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без
додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац.
* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције
за отклањање грешака у гарантном року. У писму о намерама потребно је да издавалац пословна банка наведе да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, издати у тренутку
примопредаје предмета уговора, банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,
која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се
писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 5 дана дуже од гарантног рока
одређеног моделом уговора, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први
позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац.
Измењена страница 9/41 је саставни део конкурсне документације.
НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и допуном
конкурсне документације. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива, сходно чл. 10.
ст. 1. т. 2. и 3. ЗЈН.

У Нишу, дана 25.03.2016. године

Измена и допуна КД бр. 5, измењена страна бр. 9/41 КД, ЈН бр. 1.3.69.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у склопу
понуде.
10.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
10.1. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:
* као средство обезбеђења за озбиљност понуде:
1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне
банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено,
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији
се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему је предвиђено да
је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на
текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати:
уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о извођењу
радова;
уколико понуђач коме је додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора не
достави наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима
из конкурсне документације.
или
банкарску гаранцију на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ. Издата банкарска
гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и
износом које одреди наручилац.
Банкарска гаранција мора важити најмање колико и важење понуде.
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде наручилац ће наплатити:
уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о извођењу
радова;
уколико понуђач коме је додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора не
достави наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима
из конкурсне документације.“
* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла. У писму о намерама потребно је да издавалац - пословна банка наведе да ће
понуђачу, уколико му буде додељен уговор, у року од 7 дана од дана закључења уговора издати
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити
најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, као и да ће банкарска гаранција
бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које
одреди наручилац.
* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције за
отклањање грешака у гарантном року. У писму о намерама потребно је да издавалац - пословна
банка наведе да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, издати у тренутку примопредаје
предмета уговора, банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће гласити на
износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће
трајање банкарске гаранције бити најмање 5 дана дуже од гарантног рока одређеног моделом уговора,
као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за
исплату, са роковима и износом које одреди наручилац.
10.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ:
*
као средство обезбеђења за добро извршење посла, у року од 7 дана од дана закључења
уговора банкарску гаранцију, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Издата банкарска
гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и
износом које одреди наручилац. Ако изабрани понуђач - извођач не поступи у наведеном року,
наручилац има право да реализује меницу за озбиљност понуде и такође, према услову из модела
уговора, право да једнострано раскине Уговор. Трајање банкарске гаранције је најмање 30 дана дуже од
дана истека рока за коначно извршење посла одређеног моделом уговора. Ако се за време трајања
уговора буду променили рокови за извршење уговорне
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