Број:775
Датум:25.09.2018.
Сремска Митровица
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
Број јавне набавке 10/2018
Реконструкција и адаптација електро инсталација расвете фасаде
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник РС” бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за
јавну набавку мале вредности радова – Реконструкција и адаптација електро
инсталација расвете фасаде.

Конкурсна документација се мења на следећи начин:
На страни 23. и 24. Конкурсне документације у моделу уговора , члан 11
брише се:
„Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене
цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора,
обавезујућег карактера за банку.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати наведен рок
трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину
која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за
банку, као гаранта“.
Додаје се:
„Наручилац захтева да понуђач уз понуду приложи:
На свом меморандуму Изјаву којом се обавезује да ће приликом закључења уговора
доставити банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне
уговорене цене, без ПДВ –а, , која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока
важности уговора“.

На страни 28 конкурсне документације у Упутству понуђачима како да сачине
понуду, у тачки 11. брише се
„Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене
цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора,
обавезујућег карактера за банку.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати наведен рок
трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину
која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за
банку, као гаранта“
Додаје се:
„Наручилац захтева да понуђач уз понуду приложи:
На свом меморандуму Изјаву којом се обавезује да ће приликом закључења уговора
доставити банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне
уговорене цене, без ПДВ –а, , која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока
важности уговора“.
С обзиром на измене и допуне конкурсне документације продужује се рок за
подношење понуда за јавну набавку мале вредности радова – Реконструкција и
адаптација електро инсталација расвете фасаде.
Рок за подношење понуда је 02.10.2018. године до 09.00 часова. Јавно отварање
понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана
02.10.2018. године у 09:15 часова у просторијама наручиоца у Сремској Митровици, ул.
Планинска бр. 1.

Комисија

