
 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

28.08.2017.године 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације 

 

     У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену конкурсне 

документације у поступку јавне набавке мале вредности бр.1.2.40/2017 чији су предмет услуге-

СЕРВИСИРАЊЕ ПУМПИ –партија 2,  МАЗУТНЕ ПУМПЕ . 

Конкурсна документација се мења на следећи начин: 

-На страни бр. 13 мењају се елементи критеријума и тачка 2. Сада гласи :   

„Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок . У случају истих понуђених гарантних 

рокова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 

извршења услуге .“  

 

-На страни бр.16 мења се тачка 9.1 и сада гласи : 

„Сервисирање  ће се   вршити до утрошка предвиђених финансијских средстава - сукцесивно 

по захтеву  Наручиоца 

 

Дозвољено је авансно плаћање по свакој сукцесивној услузи и то : 70% аванс по одрађеној 

дефектажи и добијене сагласности наручиоца по  достављеној  профактури , 30% одложено по 

извршењу услуге ,у року од 45 дана од пријема коначног рачуна умањеног за издати аванс .  

 

Авансно плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача и то у року од  10 дана од дана  

пријема профактуре, уз достављено средство финансијског обезбеђења за повраћај 

аванса, у виду регистроване бланко соло менице (оверене печатом и потписане од 

стране овлашћеног лица) са меничним овлашћењем - писмом на целокупан износ 

аванса (70% по свакој појединачној услузи)  , са урачунатим порезом на додату вредност. 

 

Рок, начин и услови плаћања детаљно су регулисани у моделу уговора.“ 

 

-На страни бр.17 мења се тачка 11.1 и сада гласи :  

 

„Средстава обезбеђења за за повраћај аванса  

 

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да пре примљеног аванса за сваку сукцесивну услугу 

, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса, у виду 
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регистроване бланко соло менице (оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица) са 

меничним овлашћењем - писмом( Образац 11)  на целокупан износ аванса (70% по свакој 

појединачној услузи)  , са урачунатим порезом на додату вредност, као и доказ о регистрацији 

менице и копију картона депонованих потписа. 

Рок важења средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса не може бити 

краћи од 30 дана од дана истека рока за извршење услуге. Ако се за време трајања 

уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског 

обезбеђења за повраћај аванса  мора да се продужи.  

 
Средстава обезбеђења за повраћај аванса Понуђач коме је додељен уговор доставља  уз  

профактуру  за сваку сукцесивну услугу  по извршеној дефектажи и добијене сагласности 

наручиоца. „   

 

-На страни бр.25  мења се тачка 5 у Обрасцу понуде се мења „Рок и начин плаћања 

 и сада гласи “  : „ Дозвољено је авансно плаћање по свакој сукцесивној услузи и то : 70% аванс по 

одрађеној дефектажи и добијене сагласности наручиоца по  достављеној  профактури , 30% 

одложено по извршењу услуге , у року од 45 дана од пријема коначног рачуна умањеног за издати 

аванс .  

Авансо плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача и то у року од  10 дана од дана  пријема 

профактуре, уз достављено средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса, у виду 

регистроване бланко соло менице (оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица) са 

меничним овлашћењем – писмом на целокупан износ аванса (70% по свакој појединачној услузи)   

, са урачунатим порезом на додату вредност.“   

 

-На страни бр.28 мења се Члан 4. и додаје Члан 5. и сада гласи : 

 

„Члан 4. 

 

Наручилац и Пружаоц услуге  су се споразумели следеће: 

 

1. да се обрачун вредности извршенених  услуга  врши по јединичним  ценама  из Понуде,  

2. Дозвољено је авансно плаћање по свакој сукцесивној услузи и то : 70% аванс по одрађеној 

дефектажи и добијене сагласности наручиоца по  достављеној  профактури , 30% одложено по 

извршењу услуге , у року од 45 дана од пријема коначног рачуна умањеног за издати аванс .  

3. Авансо плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача и то у року од  10 дана од дана  пријема 

профактуре, уз достављено средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса, у виду 

регистроване бланко соло менице (оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица) са 

меничним овлашћењем – писмом на целокупан износ аванса (70% по свакој појединачној 

услузи)  , са урачунатим порезом на додату вредност. „ 

 

 

Средстава обезбеђења 

 

Члан 5. 

 

 

Средстава обезбеђења за за повраћај аванса 

 

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да пре примљеног аванса за сваку сукцесивну услугу 

, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса, у виду 

регистроване бланко соло менице (оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица) са 



меничним овлашћењем – писмом на целокупан износ аванса (70% по свакој појединачној услузи)  

, са урачунатим порезом на додату вредност, као и доказ о регистрацији менице и копију 

картона депонованих потписа. 
Рок важења средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса не може бити 

краћи од 30 дана од дана истека рока за извршење услуге . Ако се за време трајања 

уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског 

обезбеђења за повраћај аванса  мора да се продужи.  

 

Средстава обезбеђења за повраћај аванса Понуђач коме је додељен уговор доставља  уз  

профактуру  за сваку сукцесивну услугу  по извршеној дефектажи и добијене сагласности 

наручиоца.  

 

-На страни бр.37  додаје се  ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 

ПОВРАЋАЈ АВАНСА 

-На страни бр.38 додаје се   МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА  

 

 

Врши се измена конкурсне документације и продужава рок за подношење понуда 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                              

      Комисија за јавну набавку 1.2.40/2017 


