Специјална болница за рехабилитацију
„Јунаковић“ Апатин, Апатин
Пригревачка б.б.
Апатин, 10.11.2017.
бр: 01-1436-1/17
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац врши
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ СА УГРАДЊОМ - OПРЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац у року предвиђеном за достављање понуда врши следећу измену:
на страни 20, код набрајања шта понуда мора да садржи мења се тачка 9 код
која уместо:
 писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за
добро извршење посла
сада гласи:
 писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за
повраћај аванса
на страни 34, мења се табела која сада изгледа овако:
_____________________ динара

Укупна цена без ПДВ:

ДА / НЕ ( заокружити)

Понуђач је у систему ПДВ:

_____________________ динара

Укупна цена са ПДВ:
Рок испоруке добара
пратећих радова

Начин, услови и рок плаћања

и

извођења __________ календарских дана од дана
закључења уговора
Плаћање се врши авансно у износу
од 70% од понуђене цене без ПДВ-а, а
остатак након испоруке добара и извођења
пратећих радова, и по испостављеним
привременим и окончаној ситуацији,
сачињених на основу оверених листова
грађевинске књиге, потписаним и овереним
од стране стручног надзора, с тим што
окончана
ситуација
мора
износити
минимум 80% од уговорене вредности.
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема
исправно сачињеног рачуна и пратеће
документаије, у складу са Законом о

роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени
гласник РС“, бр. 119/12).
Гарантни рок за изведене радове:
____________ године од дана примопредаје
добара и радова
Гарантни рок за испоручена добра и ___________ године од дана примопредаје
уграђену опрему:
добара и радова
Рок важења понуде

________ дана од дана отварања понуда

на страни 50, мења се члан 3. модела уговора који сада гласи:
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши авансно
у износу од 70% од понуђене цене без ПДВ-а, а остатак након испоруке добара и
извођења пратећих радова, и по испостављеним привременим и окончаној
ситуацији, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге, потписаним
и овереним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора
износити минимум 80% од уговорене вредности.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације:
листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу
документацију Добављач доставља стручном надзору који ту документацију чува
дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих
позиција, што Добављач признаје без права приговора.
Добављач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са
чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“
бр. 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени
дин. изн., 68/2014-др. закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин. изн., 83/2015 и
5/2016 усклађени дин. изн. 108/2016,
7/2017 - усклађени дин. изн.).
на страни 55, мења се члан 17. под 1 модела уговора који сада гласи:
1. у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана од
закључења Уговора банкарску гаранцију за повраћај аванса, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај
аванса мора бити са клаузулом „непозива, безусловна и на први позив наплатива,
без права приговора у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а, односно у
износу од __________________ (навести износ и валуту), и роком важности 10
дана дужим од истека рока за реализацију уговора. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди
Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Добављач може поднети гаранцију стране банке
само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће наплатити средство

обезбеђења за повраћај аванса уколико Добављач не испуњава своје обавезе на
начин и/или у роковима утврђеним уговором, уколико неосновано раскине уговор
и/или у другим случајевима прецизираним уговором.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавну набавку

