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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара-набавка потрошног материјала за потребе службе лабораторије у oтвореном
поступку јавне набавке
Број јавне набавке 1/19
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници
Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре
на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:
Врши се измена конкурсне документације у делу који се односи на доставу средства финансијског
обезбеђења, конкурсном документациом на страни 24 и 25. Тражено је следеће:
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ (на меморандуму фирме)

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр.124/12,68/15), као
Понуђач по јавном позиву за набавку бр. 1/19
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
( број области и партије/а )
у отвореном поступку јавне набавке за потребе Здравственог центра Зајечар, у Зајечару, као
Наручиоца, приликом потписивања уговора, доставићемо Наручиоцу финансијску гаранцију којом
се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, и то бланко соло Меницу, као и попуњено Менично
писмо-овлашћење,које је безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, као и које важи у
случају да код понуђача дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на рачуну,
статусних промена и друго, у висини 10% вредности уговора/партије без ПДВ-а , печатирано и
потписано од стране одговорног лица. Меница мора бити регистрована у Регистри НВС, оверена
печатом и потписана од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.

Понуђач,

_____________________

Име и презиме одговорног лица

_____________________

Број л.к.

_____________________

Потпис одговорног лица

_____________________

Име и презиме одговорног лица
М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица
_______________________________
Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Финансијску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да
приликом закључења уговора , преда наручиоцу финансијску гаранцију за добро
извршење посла (бланко регистровану меницу, потписану и печатирану), која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје
се у висини од 10% од укупне вредности уговора/партије без ПДВ-а, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла Ако се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице
за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро
извршење посла 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.
Уз меницу доставити менично овлашћење на износ 10% вредности уговора за добро
извршење посла, као и картон депонованих потписа.
Mеница мора бити регистрована у Регистру НБС, oверена печатом и потписана oд
стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.

Врши се измена конкурсне докуемнације на страни 24 и 25 , тако што се уместо доствае менице
сада тражи достава банкарске гаранције и текст сада гласи:
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ (на меморандуму фирме)

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр.124/12,68/15), као
Понуђач по јавном позиву за набавку бр. 1/19
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
( број области и партије/а )
у отвореном поступку јавне набавке за потребе Здравственог центра Зајечар, у Зајечару, као
Наручиоца, приликом потписивања уговора, доставићемо Наручиоцу финансијску гаранцију којом
се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, и то банкарску гаранцију за добро извршење посла
(безусловна, неопозива, без права на приговор и на први позив платива) на износ у висини од 10%
од уговорене вредности без ПДВ-а, а са роком важности 2 (два) месеца дуже од дана закључења
овог уговора.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не извршава своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност
за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг).

Понуђач,

_____________________

Име и презиме одговорног лица

_____________________

Број л.к.

_____________________

Потпис одговорног лица

_____________________

Име и презиме одговорног лица
М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица
_______________________________
Изабрани понуђач је дужан да достави:
Финансијску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да приликом
закључења уговора , најкасније у року до 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла (безусловна, неопозива, без права на приговор и на
први позив платива) на износ у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, а са роком
важности 2 (два) месеца дуже од дана закључења овог уговора.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску
гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не извршава своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Такође врши се измена Модела уговора VIII, односно измена члана 4. На страни 33. Конкурсне
документације, који је гласио:

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да је цена из члана 2.овог Уговора фиксна за цео рок
трајања Уговора и подразумева франко магацин купца. У цену морају бити укалкулисани
сви трошкови тако да Наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове
нпр.трошкови превоза, царине,складиштења,осигурања и др.накнадне трошкове
Понуђача.
Испоручилац се обавезује да пре ступања на снагу овог уговора достави
наручиоцу једну бланко регистровану меницу на износ од 10 % укупне вредности посла
без ПДВ-а за све уговорене партије којом обезбеђује испуњење својих обавеза, као и
менично писмо-овлашћење, на коме ће навести све уговорене партије, које је безусловно
и неопозиво, без протеста и трошкова, као и које важи у случају да код испоручиоца дође
до промене лица овлашћених за располагање средствима на рачуну, статусних промена
и друго.

Тако да сада члан 4. Гласи:

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да је цена из члана 2.овог Уговора фиксна за цео рок
трајања Уговора и подразумева франко магацин купца. У цену морају бити укалкулисани
сви трошкови тако да Наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове
нпр.трошкови превоза, царине,складиштења,осигурања и др.накнадне трошкове
Понуђача.
Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора , најкасније у
року до 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла (безусловна, неопозива, без права на приговор и на први позив
платива) на износ у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, а са роком
важности 2 (два) месеца дуже од дана закључења овог уговора.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац
ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не
извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Комисија за јавне набавке

Прилог:
-I Измена конкурсне документације бр.

2397/1 од 03.04.2019.г.

