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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 02/16 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ ИЗВРШЕЊЕ СВИХ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА (ИЗРАДА 

НЕДОСТАЈУЋИХ ПОДЛОГА), ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКАТА Ф1,Ф2,Ф3 И Ф4  И  

ПОСЛОВА ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАРУЧИОЦА, У НАСЕЉУ „ЈУГОВИЋЕВО“ У 

НОВОМ САДУ 

 

 

 

1. У Делу 1 Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 02/16 у поглављу „3) 

Упутство понуђачима како да сачине понуду“, у тачки „3) 20. Критеријум и 

допунски критеријум за доделу уговора“,  на страни 33 од 64, после речи: 

„или лизингу понуђача , додају се речи: „или закупу понуђача“. Након ове 

измене цела реченица гласи:  

„Бодује се укупан број машина у власништву или лизингу или закупу  понуђача 

и то : 

кранови, фабрике бетона, миксери, аутодизалице, пумпе за бетон, тељачи, 

багери , камиони, лабораторије за бетон, компресори, агрегати и скела минимум 

5.000м
2
.“ 

2. Мења се Конкурсна документација за јавну набавку ВЈН 02/16  у Делу 1, тако 

што се у поглављу „6 МОДЕЛ УГОВОРА“ у члану 18.  став 1. на страни 57 од 

64 број: „60 дана“, мења се бројем: „90 дана“, тако да члан 18.  став 1. у 

целости сада гласи: 

„Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за повраћај 

примљеног аванса,  у року од пет дана  по потписивању овог уговора, а пре уплате 

аванса. Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса  ће важити  до момента 

уредног правдања авансног плаћања кроз испостављене ситуације,односно 90 дана 

дуже од уговореног рока завршетка радова. Након њеног правдања у целости биће 

враћена Извођачу. Уколико Уговор буде  раскинут пре потпуног правдања аванса, 

Наручилац ће без  права протеста део неоправданог аванса наплатити из Банкарске 

гаранције за повраћај примљеног аванса. Наручилац ће без  права протеста део 

неоправданог аванса наплатити из Банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса и 

у другим случајевима сагласно закону.“ 

3. Мења се Конкурсна документација за јавну набавку ВЈН 02/16  у Делу 1, тако 

што се у поглављу „6)МОДЕЛ УГОВОРА“ у члану 18.  став 2. на страни 57 од 

64 број: „60 да“, мења се бројем: „90 “, тако да члан 18.  став 2. у целости сада 

гласи: 

„Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и 
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квалитетно извођење радова у висини од 10% од уговорене цене из члана 8.  овог 

уговора, а у року од 5 дана од дана закључења овог уговора. Рок трајања ове Банкарске 

гаранције је 90 дана дужи од дана завршетка уговорених радова.“ 

Напомена: приликом достављања понуде обавезно доставити и ову Измену са 

потписом овлашћеног лица понуђача и печатом. 

 

 Место и датум                                                          

______________                                 МП  

Понуђач 

____________ 

(потпис овлашћеног лица) 

У Београду дана 30.12.2016. године  

                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 04/16  


