
ЈКП ,,СУБОТИЦАГАС,, 

С У Б О Т И Ц А 

Јована Микића 58 

Број: 169-12/20 

Дана: 26.03.2020. године 

 

У складу са чланом 63. став 1 и 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике 
Србије број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), Наручилац врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА И ИСПОРУКА 
МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗДРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ 

ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ – ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ, ПВЦ ЦЕВИ И 
ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЈН 10/20 

 

Дана 06.03.2020. године је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца Конкурсна документација под бројем ЈН 10/20. 

У конкурсној документацији се врше измене на следећи начин: 

На страни 59. - 60. Конкурсне документације у поглављу VII УПУТСВО ПОНУЂАЧИМА 
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, мења се тачка 11., према следећем:  

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

11.1. Бланцо сопствену меницу за озбиљност понуде - Понуђач се обавезује да у тренутку 
подношења понуде, преда наручиоцу Бланцо сопствену меницу за озбиљност понуде, у 
висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од дана отварања понуда. Меница треба да буде оверена  потписом од 
стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији. Уз меницу 
мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име 
гаранције за озбиљност понуде и са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) 
од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са 
клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». Уз меницу мора бити 
достављена и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке. 
Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  



 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене 
лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз 
меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који 
води НБС.  

 Наручилац ће наплатити меницу ако је понуђач изменио, или опозвао понуду за 
време трајања важности понуде без сагласности наручиоца, понуђач иако је упознат са 
чињеницом да је његова понуда прихваћена од Наручиоца, као најповољнија, одбио да 
потпише уговор сходно условима из понуде, понуђач није успео или је одбио да достави 
тражену бланцо соло меницу за добро извршење посла 

Бланцо сопствена меница мора бити регистрована код НБС. Уколико понуђач не 
достави бланцо соло меницу за озбиљност понуде, са напред наведеним прилозима, понуда 
ће бити одбијена као неприхватљива.  

Уместо менице за озбиљност понуде, понуђач приликом подношења понуде је 
обавезан да  Наручиоцу преда гаранцију банке за озбиљнос понуде, која мора бити са 
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 
10%  (десет посто) од укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важности најмање 30 
(тридесет) дана дужим од дана отварања понуде. Понуђач може поднети гаранције стране 
банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3. инвестициони ранг.   

 Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико је 
понуђач изменио, или опозвао понуду за време трајања важности понуде без сагласности 
наручиоца, понуђач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од 
Наручиоца, као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде, 
понуђач није успео или је одбио да достави тражену банкарску гаранцију за добро извршење 
посла 

 Банкарска гаранција треба да гласи на Јавно комунално предузеће „Суботицагас“ 
Суботица, Јована Микића 58, ПИБ: 104200200, матични број: 20114223, број текућег рачуна 
200-2435070102029-70 код Банка Поштанска штедионица ад. 
 

11.2. Бланцо сопствену меницу за добро извршење посла – Изабрани понуђач је дужан да 
приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 дана, од дана закључења уговора 
достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница треба да буде оверена 
потписом од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој 
линији. 

  Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење 
– писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом 
од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може 
наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први 
позив». Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је 



издата од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде 
издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене 
лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз 
меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који 
води НБС.  

 Рок важења средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора бити 
најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза 
понуђача.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у 
случају ако Давалац услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења 
ће бити враћено.  

Уместо менице за добро извршење посла, Добављач може приликм закључења 
угвора или најкасније у року од 5 дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу преда 
гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10%  (десет посто) од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим 
од истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача. Понуђач може поднети 
гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3. инвестициони ранг.   

 Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико 
Добављач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим 
Уговором. 
 Банкарска гаранција треба да гласи на Јавно комунално предузеће „Суботицагас“ 
Суботица, Јована Микића 58, ПИБ: 104200200, матични број: 20114223, број текућег рачуна 
200-2435070102029-70 код Банка Поштанска штедионица ад. 

 

 У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена.   
      

         Комисија за јавне набавке 

 


