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ПРВА ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Основна школа”Десанка Максимовић”
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УГАЉ-СУШЕНИ ЛИГНИТ КОМАД – КОЦКА
ЗА ПОТРЕБЕ Основне школе”Десанка Максимовић”

ЈНМВ бр. 1.1.2/2-2020

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
новембар 2019. године

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, бр. 124/2012,
14/2015, 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
ЈНМВ бр. 1.1.2/2-2019, деловодни број 1555/2019 од 13.11.2019. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности ЈНМВ број
1.1.2/2-2019, бр. 1554/2019 од 13.11.2019. године, врши се

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УГАЉ-СУШЕНИ ЛИГНИТ КОМАД – КОЦКА
ЗА ПОТРЕБЕ Основне школе”Десанка Максимовић”
ЈНМВ бр. 1.1.2/2-2020
У делу V Конкурсне документације: УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ – тачка 12. мења се и сада гласи:
Гаранција за повраћај авансног плаћања
Гаранција за повраћај авансног плаћања је бланко сопствена меница са
одговарајућим меничним овлашћењем коју доставља само изабрани понуђач.
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у тенутку
потписивања уговора на име средства финансијског обезбеђења за повраћај
авансног плаћања, преда наручиоцу бланко сопствену меницу на износ 10%
вредности уговора са ПДВ-еом, и мора да траје најкраће до правдања аванса.
Поднета меница мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица за
заступање.
Уз менице се доставља
и одговарајуће менично овлашћење и картон
депонованих потписа.
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као
доказ понуђач уз менице доставља копију захтева за регистрацију
менице,овереног од пословне банке понуђача.

Члан 2. став 2 Уговора : мења се и сада гласи:
Плаћање уговорене цене вршиће се сукцесивно, за испоручену количину
уговореног добра, авансно по испостављеној профактури.
Цена се може мењати у складу са променама цена на тржишту, уколико
Одлуку донесе надлежни орган Продавца.

Члан 10. Уговора: мења се и сада гласи:
Купац је дужан да изврши
плаћање уговорених количина угља пре
преузимања (авансно по издатој профактури).
Гаранција за повраћај авансног плаћања је бланко соло меница са
одговарајућим меничним овлашћењем коју доставља само изабрани понуђач.
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у тенутку
потписивања уговора на име средства финансијског обезбеђења за повраћај
авансног плаћања, преда наручиоцу бланко сопствену меницу на износ 10%
вредности уговора са ПДВ-еом, и мора да траје најкраће до правдања
аванса,потписану и оверену од стране овлашћеног лица за заступање.
Уз менице се доставља и одговарајуће менично овлашћење и картон
депонованих потписа.
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке
Србије, а као доказ понуђач уз менице доставља копију захтева за регистрацију
менице,овереног од пословне банке понуђача.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

