РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
Комисија за јавну набавку
Број:01-404-13/2017
Ириг, 19.05.2017.године
Тел.022/400-609, 400-600
Фах:022/462-035

На основу члана 63. став 1. и став 5.Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника
општине Ириг , број 01-404-13/2017 од 20.04.2017.године-„Извођење радова на санацији крова
објекта дечије установе „Дечија радост“ у Иригу, сачинила је

ИЗМЕНЕ/ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВА ОБЈЕКТА
ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ИРИГУ
БР.ЈН

01-404-13/2017

*У конкурсној документацији - VI Образац понуде- рок и начин плаћања на страни 25/59 , у
VIII Моделу уговора-члан 3. на страни 38/59 и IX Упутство понуђачима како да сачине понуду10.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања на страни 48/59
под тачком б) уместо
„ банкарску гаранцију за добро извршење посла „
треба да стоји
„меница за добро извршење посла“
и иза речи „...оверених од стране стручног надзора уместо „ уз важећу банкарску гаранцију за
добро извршење посла“ треба да стоји „уз важећу меницу за добро извршење посла“
*У конкурсној документацији - IX Упутство понуђачима како да сачине понуду, под тачком:
- 2.Обавезна садржина понуде на страни 45/59
уместо
„банкарска гаранција за озбиљност понуде „
треба да стоји
„меница за озбиљност понуде“
и уместо
„обавезујуће оргинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за
добро извршење посла „
треба да стоји
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„Изјава о прибављању менице за добро извршење посла“-образац бр.XIII у конк.док.
-13.Податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења
обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева , на страни 49/59 и 50/59
Уместо
1. „ Банкарска гаранција за озбиљност понуде.
Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити са клаузулом: безусловна и платива на први
позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у износу од 5% од укупне вредности
понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање колико и важење понуде(најмање 60 дана).
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних
које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за
рејтинг коју је у складу са 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 (Europen Securities and Markets
Authorities- ESMA).
Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или
мења своју понуду;
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено
не потпише уговор о јавној набавци;
- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добрo
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације“
треба да стоји

1. „

Меницу за озбиљност понуде.
-бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом
захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност
понуде.
Менично овлашћење се даје на обрасцу из конкурсне документације (образац XI у
конкурсној документацији ) у супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као
неприхватљива.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне
банке.
Садржина:
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 – 5 % од укупне
вредности понуде и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – до истека рока важења
понуде.
Начин подношења:уз понуду.
Висина: 5% од укупне вредности понуде и изражена у динарима без ПДВ-а,
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Рок трајања: до истекарока важења понуде.
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач супротно
забрани измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за подношење понуда, као и
ако не потпише уговор након штосе донесе одлука о додели уговора.
Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне документације,
понуда ће се сматрати неприхватљивом због битних недостатака.
Понуђачима који не буду изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах након
потписивања уговора са изабраним понуђачем.“
и на страни 50/59
уместо
„2. Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију
за добро извршење посла
Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за
издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске
гаранције за добро извршење посла у износу од 5% од вредности уговора уговора без ПДВ-а,са
роком важности најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла“
треба да стоји
„2. Изјава о прибављању менице за добро извршење посла- образац бр.XIII у конк.док.
Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву о прибављању менице за добро извршење
посла у износу од 5 % од вредности уговора без ПДВ-а чији рок важења мора бити 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 или промењену месну надлежност за решавање спорова.“
-13.1.Изабрани понуђач се обавезује да у року од седам дана по закључењу уговора, наручиоцу
достави: на страни 50/59 и 51/59
уместо
„2. 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 5% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 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. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
Понуђач може поднти гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за
рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је
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објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets
Authorities- ESMA).“
треба да стоји
„Средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговорне обавезе-меница
- бланко,соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картономи копијом
захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом закључења уговора, као
гаранција за извршење уговорне обавезе.
Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације (део XII
КД) у
супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије ,а као доказ понуђач
уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.
Садржина:
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 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 – 5 % од укупне вредности уговора и у динарима без ПДВ, са
навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Начин подношења: предаје се приликом закључења уговора.
Висина: 5 % од укупне вредности уговора и изражене у динарима без ПДВ-а
Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Наручилац је овлашћен да уновчити меницу ако понуђач не извршава уговорне обавезе. „
*У конкурсној документацији - VIII Моделу уговора:
- на страни 39/59 - члан 4. став 2.
уместо
“ Извођач се обавезује да у року од седам дана по закључењу 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 5% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 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. Поднета банкарска гаранција
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
У случају истека рока важења банкарских гаранција, док је извођење радова који су предмет
овог уговора у току, извођач је дужан да о свом трошку, продужи рок важења банкарских
гаранција.
Наручилац може, банкарску гаранцију за добро извршење посла послати на наплату пословној
банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека
рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу“
треба да стоји
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„ Изабрани понуђач (Извођач) се обавезује да приликом закључења уговора, преда
Наручиоцу у депозит, као гаранцију за добро извршење посла, безусловну, неопозиву, наплативу по
првом позиву, регистровану, бланко соло меницу серијског броја ____________ са меничним
овлашћењем на износ од 5% од вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 30 дана дужи
од дана окончања реализације уговора.
Извођач, приликом предаје менице и меничног овлашћења за добро извршење посла, предаје
и картон депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става 1. овог
члана.
Потписом овог уговора Извођач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може
реализовати депоновану бланко соло меницу из става 1. овог члана у случају да не изврши своју
обавезу из Уговора која се односи на уговорен рок извршења, квантитет и квалитет изведених
радова, као и у случају да не изврши друге уговорене обавезе у складу са Уговором.
Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све до испуњења
уговорних обавеза Извођача, након чега се враћају истом.
У случају да Извођач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује бланко
соло меницу из става 1. овог члана, као и да захтева накнаду трошкова насталих због накнадне
набавке радова од другог Понуђача-Извођача радова.»
- на страни 41/59 - члан 8. став 2. и став 3.
Иза речи ....Наручилац има право да раскине Уговор и изврши наплату
уместо
„гаранције банке за добро извршење посла“
треба да стоји
„менице за добро извршење посла“
- на страни 43/59 - члан 19. став 1.
Иза речи
„У случају једностранг раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за
његову реализацију, наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора активира .
уместо
„банкарску гаранцију за добро извршење посла.
треба да стоји
„меницу за добро извршење посла“
- на страни 44/59 - члан 22.
уместо
„ Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, а почиње да се примењује даном
достављања банкарских гаранцијa из члана 4. Овог Уговора и полиса осигурања из члана 11.
Овог Уговора.
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако извођач у
року од 10 дана од дана потписивања уговора не достави банкарску гаранцију за добро извршење
посла из члана 4. овог уговора и уколико не достави полисе осигурања из члана 11. Овог
уговора.“
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треба да стоји
„Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, а почиње да се примењује даном
достављања средстава обезбеђења из члана 4. Овог Уговора и полиса осигурања из члана 11.
Овог Уговора.
Наручилац има право да активира меницу за озбиљност понуде ако извођач приликом
закључења уговора не достави меницу за добро извршење посла из члана 4. овог уговора и
уколико не достави полисе осигурања из члана 11. Овог уговора.“
*У конкурсној документацији - VIII Моделу уговора:
- на страни 38/59 - члан 4. став 1.
Уместо реченице
„Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом,
и мора да траје све до примопредаје –окончања радова“
Треба да стоји
„Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса без ПДВ-а,
и мора да траје све до примопредаје –окончања радова

*У конкурсној документацији - IX Упутство понуђачима како да сачине понуду, под тачком:
-13.Податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења
обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева , на страни 50/59
2. Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију
за повраћај аванса
уместо
„(30% од вредности уговора са ПДВ-ом)“
треба да стоји
„(30% од вредности уговора без ПДВ-а)“
-13.1.Изабрани понуђач се обавезује да у року од седам дана по закључењу уговора, наручиоцу
достави:
уместо
„у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом “
треба да стоји
„у висини плаћеног аванса без ПДВ-а “

На крају конкурсне документације додају се следећи обрасци:
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Образац XI
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛШЋЕЊА/ ПИСМА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл.
лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003- Уставна повеља менични дужник предаје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски број______________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК-ПРАВНО
ЛИЦЕ
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ
Седиште и адреса:

Општинска управа општине Ириг
Ириг, Војводе Путника 1

Матични број

08032165

ПИБ

101383958

Текући рачун:

840-105640-10

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко ,соло меницу серијског
броја:___________________ која је безусловна , платива на први позив и без додатних услова за
исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљност понуде коју је менични
дужни поднео у поступку јавне набавке радова- „Извођење радова на санацији крова објекта
дечије установе „Дечија радост“ у Иригу“, ЈН бр 01-404-13/2017.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења
понуде.
Менични дужник је сагласанда Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи менично овлашћење на износ од ________________________________(словима:
___________________________________________________________________________)
што представља 5% без ПДВ-а од износа понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврши наплату на терет рачуна Меничног
дужника код тих банака,односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у
евиденцију редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима
донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важеа понуде дође до
променелица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који
евентуално настану надлежан је месно надлежан суд.
Датум издавања овлашћења:
____________________

М.П.

_____________________
Потпис овлашћеног лица
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Образац XII
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛШЋЕЊА/ ПИСМА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊE ПОСЛА
На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл.
лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003- Уставна повеља менични дужник предаје

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски број______________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК-ПРАВНО
ЛИЦЕ
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ
Седиште и адреса:

Општинска управа општине Ириг
Ириг, Војводе Путника 1

Матични број:

08032165

ПИБ

101383958

Текући рачун:

840-105640-10

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко ,соло меницу серијског
броја:___________________ која је безусловна , платива на први позив и без додатних услова за
исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење посла коју је
менични дужни поднео у поступку јавне набавке радова- „Извођење радова на санацији крова
објекта дечије установе „Дечија радост“ у Иригу“, ЈН бр 01-404-13/2017.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења
понуде.
Менични дужник је сагласанда Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи менично овлашћење на износ од ________________________________(словима:
___________________________________________________________________________)
што представља 5% без ПДВ-а од износа понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврши наплату на терет рачуна Меничног
дужника код тих банака,односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у
евиденцију редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима
донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важеа понуде дође до
променелица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна
Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који
евентуално настану надлежан је месно надлежан суд.
Датум издавања овлашћења:
____________________

М.П.

_____________________
Потпис овлашћеног лица
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Образац XIII
ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у
поступку јавне набавке број 01-404-13/2017, наша понуда буде изабарана као најповољнија, те
уколико приступимо закључењу уговора о „Извођење радова на санацији крова објекта дечије
установе „Дечија радост“ у Иригу“ , одмах при закључењу уговора, доставити меницу за добро
извршење посла у износу од 5 % од вредности уговора без ПДВ-а чији рок важења мора бити 30
дана дужи од дана окончања реализације уговора.

место________

М.П.

потпис овлашћеног лица

датум_______

Ове измене и допуне представљају саставни део конкурсне документације.
Измене, допуне конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну
набавку.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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