КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број ЈН: 95/3
Датум: 14.03.2019.
Поштовани,
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, као наручилац у отвореном
поступку јавне набавке услуга – Услуге мобилне телефоније, редни број јавне набавке
95/3, у складу са одредбом члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр.
124/2012, 14/15, 68/15), у законском року доставља измену конкурсне документације.
Измена бр. 2
1.1 На страни 35/39 конкурсне документације врши се измена тако да сада гласи:
Средство обезбеђења за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде и то:
• бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, 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.
Уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у
вредности од 800.000,00 динара.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, а
који није старији од три месеца од дана подношења понуде.
Рок важења менице је до истека важења опције понуде.
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.
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Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах
по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач уз понуду не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.

Комисија за јавну набавку бр. 95/3

Напомена:
У прилогу се налазе измењене стране које чине саставни део конкурсне
документације.
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Средство обезбеђења за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења
за озбиљност понуде и то:
 бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, 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.
Уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо у вредности од 800.000,00 динара.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –
писму, а који није старији од три месеца од дана подношења понуде.
Рок важења менице је до истека важења опције понуде.
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 уз понуду не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Средство обезбеђења за добро извршење посла:
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана
закључења уговора [или у тренутку закључења уговора], достави:
 регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро
извршење посла, са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по
виђењу“ и у износу од 10% финансијске вредности уговора без ПДВ-а и
са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од рока важности уговора.
Наручилац ће реализовати – уновчити средство финансијског обезбеђења у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором.
НАПОМЕНА: Достављенa меницa мора бити регистрованa у Регистру меница и
овлашћења који води Народна банка Србије, у складу са Одлуком о ближим
условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.
гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017).
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
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