ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/16
РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ "МАЈДАН" У СМЕДЕРЕВУ

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац мења конкурсну
документацију:
На страни 25/45 конкурсне документације, у тачки 11 ПОДАЦИ О ВРСТИ,САДРЖИНИ,
НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА у делу - I Понуђачи су дужни да у понуди доставе, врши се измена
конкурсне документације,тако да та тачка сада гласи:
I Понуђачи су дужни да у понуди доставе:
„- средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: Сопствену бланко
меницу, оверену печатом и потписом овлашћеног лица, картон депонованих потписа и
менично овлашћење на износ од 5% вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, која
мора бити са клаузулом „без протеста", роком доспећа „по виђењу" са роком важења од
минимум 30 дана од дана отварања понуда - оригинал - у корист Наручиоцa, којом се
гарантује да ће понуђач платити укупан износ из менице по пријему првог позива.
Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење
обавезе понуђача која је предмет обезбеђења односно до краја важења понуде.
Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени
своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију задобро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;
Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима
није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, његова понуда ће бити
одбијена као неприхватљива. “

Нови рок за подношење понуда у предметном поступку је 31.03.2016.
године до 10 часова. Jaвно отварање понуда ће се обавити истог дана у 11
часова у просторијама градске управе смедерево.

