КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број ЈН: 99/6
Датум: 08.03.2019.
Измена бр. 1

Поштовани,
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, као наручилац у поступку јавне набавке
мале вредности добра – Мобилни телефони, редни број јавне набавке: 99/6, 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 која чини саставни део конкурсне
документације.
Измена бр 1:
1.1
На страни 28/32 конкурсне документације, врши се измена тако да сада гласи:

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
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
300.000,00 динара без ПДВ-а.
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.
Измена бр. 1 КД 99/6

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 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 дана дуже од рока важности
уговора.
Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, 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% вредности испоручених
услуга без ПДВ-а и картон депонованих потписа са овером банке у оригиналу не старијим од 3
месеца од дана закључења 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.
Средство обезбеђења за отклањање недостатака (грешака) у гарантном року
•
Изабрани понуђач ће бити у обавези да на захтев наручиоца, уз исправну фактуру и
Записник о примопредаји добара достави:
- бланко соло меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака (грешака) у
гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, 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% (десет процената)
вредности испоручених добара без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дуже од понуђеног гарантног рока.
Наручилац ће реализовати - уновчити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака
у гарантном року у случају да испоручилац не изврши обавезу отклањања недостатка који би
могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, односно у случају да
извршилац не отклони недостатке из гарантног рока на позив и у року који одреди наручилац.

1.2 На страни 23/32 конкурсне документације, у Моделу уговора врши се измена тако да сада
гласи:
VIII СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Испоручилац се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора [или у тренутку
закључења уговора], Наручиоцу преда:
•бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла са клаузулом ''без
протеста'' и роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека Уговора у износу од 10%
вредности уговора без ПДВ-а.
Измена бр. 1 КД 99/6

Средство финансијског обезбеђења (меница) мора бити ''без протеста'' на први позив и роком
доспећа ''по виђењу''.
Достављена меница мора бити регистрована у Регистру меница 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).
Наручилац ће реализовати – уновчити средство финансијског обезбеђења у случају да понуђач
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Члан 10.
Испоручилац се обавезује да уз исправну фактуру и Записник о примопредаји добара,
Наручиоцу достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака
(грешака) у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије.
Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, 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% (десет процената)
вредности испоручених добара без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју извршилац наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дуже од понуђеног гарантног рока.
Наручилац ће реализовати - уновчити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака
у гарантном року у случају да испоручилац не изврши обавезу отклањања недостатка који би
могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, односно у случају да
извршилац не отклони недостатке из гарантног рока на позив и у року који одреди наручилац.

Измењена страна налази се у прилогу и чини обавезни саставни део конкурсне
документације.
Напомена: Нови рок за достављање понуда је 15.03.2019. године закључно са 10.00 часова.
Датум отварања понуда је 15.03.2019. године у 11.00 часова.
Комисија за јавну набавку бр. 99/6
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9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Рок испоруке добара је максимум 15 дана од дана пријема позива Наручиоца. Место
испоруке је Београд, ул.Данијелова бр.33.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену су урачунати сви трошкови (цена предмета јавне набавке, испорука итд.).
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Финансијска обезбеђења морају трајати најмање онолико колико је предвиђено у
конкурсној документацији.
Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека
рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.
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 300.000,00 динара без ПДВ-а.
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.
Измена бр. 1 КД 99/6

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 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 дана дуже од рока важности уговора.
Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, 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% вредности испоручених услуга без ПДВ-а и картон депонованих потписа са
овером банке у оригиналу не старијим од 3 месеца од дана закључења 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.
Средство обезбеђења за отклањање недостатака (грешака) у гарантном року
•
Изабрани понуђач ће бити у обавези да на захтев наручиоца, уз исправну
фактуру и Записник о примопредаји добара достави:
- бланко соло меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака (грешака) у
гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив,
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% (десет процената) вредности испоручених добара без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дуже од понуђеног гарантног рока.
Наручилац ће реализовати - уновчити средство финансијског обезбеђења за
отклањање грешака у гарантном року у случају да испоручилац не изврши обавезу
отклањања недостатка који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора
у гарантном року, односно у случају да извршилац не отклони недостатке из гарантног
рока на позив и у року који одреди наручилац.
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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13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
/

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца -ЈП
„ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33, електронске поште на e-mail:
javne.nabavke@stambeno.com или факсом на број: 011/ 3950-321,тражити од наручиоца

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може
да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 99/6. Ако
наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
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VIII СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Испоручилац се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора [или у
тренутку закључења уговора], Наручиоцу преда:

бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла са
клаузулом ''без протеста'' и роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека Уговора у
износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а.
Средство финансијског обезбеђења (меница) мора бити ''без протеста'' на први позив
и роком доспећа ''по виђењу''.
Достављена меница мора бити регистрована у Регистру меница 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).
Наручилац ће реализовати – уновчити средство финансијског обезбеђења у случају
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
Члан 10.
Испоручилац се обавезује да уз исправну фактуру и Записник о примопредаји добара,
Наручиоцу достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака
(грешака) у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије.
Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, 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% (десет процената)
вредности испоручених добара без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју извршилац наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дуже од понуђеног гарантног рока.
Наручилац ће реализовати - уновчити средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року у случају да испоручилац не изврши обавезу отклањања недостатка који
би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, односно у случају да
извршилац не отклони недостатке из гарантног рока на позив и у року који одреди наручилац.
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Наручилац има право да једнострано раскине овај Уговор уколико Испоручилац не
испуњава или неуредно испуњава обавезе проистекле из овог Уговора.
Наручилац је обавезан изјаву о једностраном раскиду овог Уговора да достави
Испоручиоцу писаним путем. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.
У случају раскида овог Уговора из разлога предвиђених у ставу 1. овог члана,
Наручилац има право на накнаду штете коју је претрпео, а која укључује и изгубљену добит.
Члан 12.
Уговор почиње да производи правна дејства даном закључења.
Уговор се закључује на одређено време, до испуњења уговорних обавеза обе
уговорне стране.
Члан 13.
Одредбе Закона о облигационим односима и других материјално-правних прописа,
примењују се на све што није овим Уговором предвиђено и регулисано.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану у вези с овим
Уговором, решавају споразумно, у духу добрих пословних обичаја.
У случају да се одређено спорно питање не реши споразумно, спор ће се решавати
пред надлежним судом у Београду.
Измена бр. 1 КД 99/6

