РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Канцеларија за сарадњу с медијима
Бр.404-00-9/2016-07
04.04.2016.година
Немањина 11,
Београд

ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
-ИНТЕРНЕТ ПОДРШКАРЕДНИ БРОЈ 1/2016

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) наручилац мења Конкурсну документацију број:404-00-9/2016-03 од
29.04.2016.године, како следи:
1. У поглављу IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ,
тачка 9. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОРУКЕ, у петом пасусу, датум: „06..април
2016. године“ замењује се датумом: „08..април 2016. године“.
2. У поглављу IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ,
тачка 10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА, у петом пасусу, датум: „06..април 2016. године“
замењује се датумом: „08..април 2016. године“.
3. У Моделу уговора, после члана 4. додаје се нови члан 4а, који гласи:
„Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења уговора достави
БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем на
попуну у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом.
Уз одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа
документа:
- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање
и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона депонованих потпса;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање
понуђача);
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Добављач не
извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Рок важности менице мора бити најмање 30 дана дужи од дана истека рока за
извршење свих уговорених обавеза. Меница за добро извршење посла биће на писани
захтев враћена Добављачу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока важности
мениц.“
4. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
5. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је дужан да
своју понуду поднесе у складу са њима.

Објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца

