ИЗМЕНА И ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Преговарачки поступак са објављивањем позива
за подношење понуде 35. став 1. тачка 1)
– јавна набавка број 127/2016

Врста предмета:

Добра

Опис предмета набавке, назив и
ознака из општег речника
набавке:

Предмет јавне набавке je набавка фасцикли и
регистратора.
Назив и ознака из општег речника: Фасцикле
22851000-0; Регистратори или класери за списе
22852000-7.
Предметна јавна набавка је резервисана јавна
набавка у складу са чланом 8. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Измена конкурсне
документације:

- На основу члана 63. став 1. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015)
врши се измена конкурсне
документације у делу који се односи на поглавље V
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ тачка 9. Средства финансијског
обезбеђења где се постојеће ставке 9.1, и 9.2.
замењују и гласе:
Понуђач је дужан да у понуди достави:
9.1. Меница за озбиљност понуде
- Бланко меницу за озбиљност понуде потписану и
оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и
регистровану у складу са чланом 47а Закона о
платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и
5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и
31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима,
садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меница у висини од 2% од
вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности
понуђача може поднети на наплату у року важења
понуде, у случају да понуђач по истеку рока за
подношење понуде измени, допуни, опозове своју
понуду или не закључи уговор о јавној набавци а
његова је понуда оцењена као најповољнија.
- Потврду о регистрацији менице,
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- Копију картона депонованих потписа код банке на
којим се јасно виде депоновани потпис и печат
понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не
старијим од 30 дана, од дана отварања понуда.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном
овлашћењу мора бити идентичан са потписом у
картону депонованих потписа. У случају промене
лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
По окончању поступка Наручилац ће предметну
меницу вратити, на писани захтев понуђача.
9.2 Меница за добро извршење посла
Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да у
тренутку закључења уговора достави:
- Бланко меницу за добро извршење посла оверену,
потписану од стране лица овлашћеног за заступање и
регистровану у складу са чланом 47а Закона о
платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и
5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. /2004, 62/2006 и
31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима,
садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10%
од укупне уговорене цене без ПДВ-а, без сагласности
понуђача може поднети на наплату у року који траје
30 дана дуже од истека рока важности уговора, у
случају неизвршења уговорних обавеза.
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на
којим се јасно виде депоновани потпис и печат
понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не
старијом од 30 дана, од дана закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном
овлашћењу мора бити идентичан са потписом у
картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање,
менично овлашћење остаје на снази.
По истеку напалтивости менице Наручилац ће
предметну меницу вратити, на писани захтев
понуђача.
У осталом делу конкурсна документација остаје
неизмењена.
Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

