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Н О В И Б Е Ч Е Ј

Комисија Наручиоца је дана 23.09.2019 извршила измену конкурсне документације- Набавка
радова Изградња музејског објекта са пратећим садржајем ЈН број IV 04-404-31/2019

Комисија Наручиоца је одлучила да тражена средства обезбеђења, банкарске гаранције, замени
за менице, како би прошилила конкуренцију.

На страни 13 конкурсне документације, у одељку
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Тражила се:
1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде
2. Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за повраћај
аванса
3. Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за добро
извршење посла.
4. Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року.

Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу:

1. Банкарску гаранцију за повраћај аванса, у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 дана од закључења
уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Банкарска
гаранција за повраћај аванса, издаје се у износу од 30% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важности најмање 30
дана дужим од уговореног рока за извршење уговора. Сви елементи гаранције морају бити употпуности усаглашени са
конкурсном документацијом и закљученим уговором.
Банкарска гаранција за повраћај аванса, 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.
Aко се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора се
продужити.
Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног
плаћања.
Наручилац ће уновчити гаранцију за повраћај аванса, уколико Извођач не буде извршавао своје уговорене обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 дана од
закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла, издаје се у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком
важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговора. Сви елементи гаранције морају бити
употпуности усаглашени са конкурсном документацијом и закљученим уговором.
Банкарска гаранција за добро извршење посла, 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.
Aко се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора се
продужити.
Наручилац ће уновчити гаранцију за добро извршење посла, уколико Извођач не буде извршавао своје уговорене обавезе у



роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

3. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, понуђач предаје наручиоцу у тренутку примопредаје
предмета уговора - коначног извршења уговора, што ће бити констатовано Записником о примопредаји радова.
Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива
на први позив, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног
гарантног рока.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, 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.
Наручилац ће уновчити гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, уколико Извођач не буде извршавао своје
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци, у гарантном року.

Понуђач може поднети гаранције стране банке, само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција, која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са
прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and
Markets Authorities- ESMA).

Наведено се мења и сада гласи:
Наручилац од изабраног понуђача - извођача радова тражи д а у т р е н у т к у з а к љ у ч е њ а у г о в о р а
п о д н е с е :

- уколико је понуђач поднео понуду којом се захтева авансно плаћање, тада Наручилац од понуђача
захтева да поднесе 1 (једну) меницу као средствo финансијског обезбеђења за повраћај
авансног плаћања, јер је Понуђачу ДОЗВОЉЕНО да поднесе понуду којом захтева аванс у
висини до 30 % уговорене цене без ПДВ-а (уз достављено средство обезбеђења за повраћај
авансног плаћања);

- средство финансијског обезбеђења: 1 (једну) меницу за извршење уговорне обавезе, којим би
понуђач обезбедио испуњење својих уговорних обавеза у поступку јавне набавке.

Наручилац од изабраног понуђача - извођача радова тражи д а приликом примопредаје извршених радова,
наручиоцу предати 1 (једну) меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

И з а б р а н и понуђач је дужан да у напред утврђеним роковима, поред меница, наручиоцу преда и оригиналну
потврду о поднетом захтеву за регистрацију меница, као и фотокопију картона депонованих потписа, уз подношење
оригиналног документа само на увид, на начин који је одређен овим Упутством, датом понуђачима како би припремили
понуду.

- М е н и ц за повраћај авансног плаћања ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први
позив и без права на приговор.
Меница за повраћај авансног плаћања – сопствену бланко соло меницу, мора бити потписана од стране лица
овлашћеног за заступање и располагање финансијским средствима, оверена печатом и регистрована - евидентирана у
Регистру меница и овлашћења НБС, као гаранција за повраћај аванса, којом понуђач обезбеђује повраћај авансног
плаћања наручиоцу за случај неиспуњења уговорне обавезе Меница за повраћај авансног плаћања се издаје у висини
траженог аванса без ПДВ-а, који може износити највише до 30 % уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности који је
10 дана дужи од рока извршења предметне набавке и реализације уговорних обавеза.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност менице за повраћај
авансног плаћања мора да се продужи. Наручилац ће примљену меницу уновчити у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У случају уговореног авансног плаћања наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими
тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

- М е н и ц а за извршење уговорних обавеза ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први
позив и без права на приговор.Меница за извршење уговорних обавеза се издаје у висини од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од од истека рока за испуњење обавеза понуђача



која је предмет обезбеђења, тј. 30 (тридесет) дана дужи од истека рока коначног извршења посла, тј. предметне
набавке и реализације уговорних обавеза.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за извршење
уговорних обавеза мора да се продужи. Наручилац ће примљену меницу уновчити у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

- М е н и ц а за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива н први
позив. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-a.
Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за Конкурсном документацијом
(гарантни рок за изведене радове је 2 године од дана примопредаје радова). Отклањању недостатка у гарантном
року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана, а у случају да изабрани понуђач не приступи
отклањању недостатака у року и не изврши обавезу отклањања недостатка који би могли да умање могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року, Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном
року

Документација из ове тачке коју изабрани понуђач треба да достави, је:
- Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и

располагање финансијским средствима и регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС.
- Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач

наводи у меничном овлашћењу. Картон депонованих потписа се доставља у неовереној копији
(уз подношење оригинала или оверене фотокопије на увид).

- Уз меницу се предаје и оригинална потврда о поднетом захтеву за регистрацију менице.
-

У моделу уговора, члан 8 се мења и сада гласи:

Наручилац од изабраног понуђача - извођача радова тражи д а у т р е н у т к у з а к љ у ч е њ а у г о в о р а
п о д н е с е :

- уколико је понуђач поднео понуду којом се захтева авансно плаћање, тада Наручилац од понуђача
захтева да поднесе 1 (једну) меницу као средствo финансијског обезбеђења за повраћај
авансног плаћања, јер је Понуђачу ДОЗВОЉЕНО да поднесе понуду којом захтева аванс у
висини до 30 % уговорене цене без ПДВ-а (уз достављено средство обезбеђења за повраћај
авансног плаћања);

- средство финансијског обезбеђења: 1 (једну) меницу за извршење уговорне обавезе, којим би
понуђач обезбедио испуњење својих уговорних обавеза у поступку јавне набавке.

Наручилац од изабраног понуђача - извођача радова тражи д а приликом примопредаје извршених радова,
наручиоцу предати 1 (једну) меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

И з а б р а н и понуђач је дужан да у напред утврђеним роковима, поред меница, наручиоцу преда и оригиналну
потврду о поднетом захтеву за регистрацију меница, као и фотокопију картона депонованих потписа, уз подношење
оригиналног документа само на увид, на начин који је одређен овим Упутством, датом понуђачима како би припремили
понуду.

- М е н и ц за повраћај авансног плаћања ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први
позив и без права на приговор.
Меница за повраћај авансног плаћања – сопствену бланко соло меницу, мора бити потписана од стране лица
овлашћеног за заступање и располагање финансијским средствима, оверена печатом и регистрована - евидентирана у
Регистру меница и овлашћења НБС, као гаранција за повраћај аванса, којом понуђач обезбеђује повраћај авансног
плаћања наручиоцу за случај неиспуњења уговорне обавезе Меница за повраћај авансног плаћања се издаје у висини
траженог аванса без ПДВ-а, који може износити највише до 30 % уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности који је
10 дана дужи од рока извршења предметне набавке и реализације уговорних обавеза.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност менице за повраћај
авансног плаћања мора да се продужи. Наручилац ће примљену меницу уновчити у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У случају уговореног авансног плаћања наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими
тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања.



- М е н и ц а за извршење уговорних обавеза ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први
позив и без права на приговор.Меница за извршење уговорних обавеза се издаје у висини од 10 % од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од од истека рока за испуњење обавеза понуђача
која је предмет обезбеђења, тј. 30 (тридесет) дана дужи од истека рока коначног извршења посла, тј. предметне
набавке и реализације уговорних обавеза.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за извршење
уговорних обавеза мора да се продужи. Наручилац ће примљену меницу уновчити у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

- М е н и ц а за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива н први
позив. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-a.
Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за Конкурсном документацијом
(гарантни рок за изведене радове је 2 године од дана примопредаје радова). Отклањању недостатка у гарантном
року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана, а у случају да изабрани понуђач не приступи
отклањању недостатака у року и не изврши обавезу отклањања недостатка који би могли да умање могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року, Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном
року

Документација из ове тачке коју изабрани понуђач треба да достави, је:
- Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и

располагање финансијским средствима и регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС.
- Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач

наводи у меничном овлашћењу. Картон депонованих потписа се доставља у неовереној копији
(уз подношење оригинала или оверене фотокопије на увид).

- Уз меницу се предаје и оригинална потврда о поднетом захтеву за регистрацију менице.
-

Ову измену објавити на Порталу ЈН и на сајту наручиоца.

Комисија


