ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН
Прерадовићева 2
тел/факс: +381 021/431-144 ;
ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198; ЕППДВ:132716493
Деловодни број: 1602/1-1
Датум: 26.12.2019. год.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15) и Решења о образовању комисије број 1603 од 21.11.2019. год. у отвореном поступку,
за јавну набавку добара бр. 107/19: ЖИВА ДИВЉАЧ 2019. год. Наручиоца ЈП “Војводинашуме“
Петроварадин, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца дана 27.11.2019. год. као и на Порталу „Сл. гл. РС“ и базе
прописа, комисија за јавну набавку, у року предвиђеном за подношење понуда доноси:
ОДЛУКУ
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. У Конкурсној документацији бр. 1602/1 од 27.11.2019. год. за јавну набавку редни бр.
107/19, у Поглављу под редним бројем 3. врше се измене у делу дефинисаних услова
плаћања који сада гласе:
„УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: авансно плаћање у висини ______% (максимално 50%) од вредности
уговора најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора уз обавезну доставу
авансног рачуна и банкарске гаранције, а остатак од _____% у року од ____ (максимално
45 дана) дана од дана пријема уредно испостављене фактуре са пратећом
документацијом.“
2. У Поглављу 5. Конкурсне документације број 1602/1 од 27.11.2019.год. за јавну набавку
редни бр. 107/19, који поглавље носи назив: „УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ“, у подтачки 5.10. „Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и
роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача“, након захтева који се односи на
доставу средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде додаје се текст, који гласи:
„1. ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА, понуђач је учешћем у овој јавој набавци сагласан
да ће, уколико буде одабран као најповољнији, након закључења уговора у захтеваном
року, доставити БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ – БЕЗУСЛОВНУ, ПЛАТИВУ НА ПРВИ ПОЗИВ,
НЕОПОЗИВУ И БЕЗ ПРАВА НА ПРИГОВОР.
Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање рејтинг А
(висока способност извршења финансијских обавеза, низак кредитни ризик). Наручилац
задржава право провере бонитета те банке код НБС.
Банкарска гаранција издаје се у висини авансног плаћања и траје до коначне реализације
уговора.
НАПОМЕНА: УЗ ПОНУДУ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДОСТАВИТИ ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО О
НАМЕРАМА БАНКЕ ЗА ЗАХТЕВАНУ БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ
ПЛАЋАЊА.
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Банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, неопозива и без права на
приговор. Не може садржати 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.
Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, Понуђач је дужан да продужи рок
важења банкарске гаранције.“
3. У Поглављу 5. Конкурсне документације број 1602/1 од 27.11.2019.год. за јавну набавку
редни бр. 107/19, који поглавље носи назив: „УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ“, у подтачки 5.2, која носи назив: Захтеви у погледу начина на који понуда мора
бити сачињена, мења се садржина тачке 2, која сада гласи:
„2. Средство финансијског обезбеђења и то:
- за озбиљност понуде -подноси се по једна потписана и оверена печатом бланко соло
меница, доказ о регистрацији менице која се доставља и по један попуњен, потписан и
оверен печатом образац меничног овлашћења у оригиналу (образац је дат у конкурсној
документацији).
- картон депонованих потписа, у једном примерку, који може бити у обичним
фотокопијама.
- обавезујуће писмо о намерама банке за захтевану банкарску гаранцију за повраћај
авансног плаћања.“
4. У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ, ПОГЛАВЉЕ БРОЈ 6, МЕЊА СЕ ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ПЛАЋАЊА ТЕ
ИСТИ САДА ГЛАСИ:
„РОК ПЛАЋАЊА: „УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: авансно плаћање у висини ______% (максимално
50%) од вредности уговора, најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора, уз
обавезну доставу авансног рачуна и банкарске гаранције, а остатак од _____% у року од
____ (максимално 45 дана) дана од дана пријема уредно испостављене фактуре са
пратећом документацијом.“
5. МОДЕЛ УГОВОРА, Поглавље број 7 Конкурсне документације број 1602/1 од
27.11.2019.године, мења се члан 5. који сада гласи:
„IV

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.

Купац се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења уговора, достављеног авансног
рачуна и банкарске гаранције, изврши авансну уплату Продавцу у висини ______% од
вредности уговора, а остатак од _________% у року од ____ дана од дана пријема уредно
испостављене фактуре са пратећом документацијом.“
6. МОДЕЛ УГОВОРА, Поглавље број 7 Конкурсне документације број 1602/1 од 27.11.2019.
године, мења се члан 19. који сада гласи:
„XIII

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 19.

Купац обезбеђује повраћај аванасног плаћања средством финансијског обезбеђења:
банкарском гаранцијом безусловном и плативом на први позив, у вредности авансног
плаћања, односно _______% од вредности уговора.
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Банкарску гаранцију Продавац подноси Купцу у року од 5 дана након закључења уговора и
иста траје до коначне реализације уговора.
Продавац обезбеђује испуњење својих обавеза из овог уговора средством финансијског
обезбеђења, достављањем:
- РЕГИСТРОВАНЕ БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦЕ, оверене печатом и потписом продавца, са
МЕНИЧНИМ ПИСМОМ попуњеним и овереним у износу од 10% од уговореног износа из
члана 2. овог уговора, а у циљу доброг извршења посла.
Поступање Продавца које је противно било којој одредби овог уговора, сматра се
кршењем уговорних обавеза и Купац има право да активира средство финанасијског
обезбеђења.“
7. Остали делови конкурсне документације број 1602/1 од 27.11.2019.године остају
неизмењени.
8. С обзиром да се Одлука о првим изменама и допунама Конкурсне документације број
1602/1 од 27.11.2019. год. доноси у року краћем од 8 (словима: осам) дана пре истека рока
за подношење понуда, рок за подношење понуда се продужава до 08.01.2020. године,
поводом чега ће Наручилц истовремено са овом Одлуком објавити и Обавештење о
продужењу рока за подношење понуда, као и пречишћен текст Конкурсне документације у
складу са горе извршеним изменама и допунама Конкурсне документације број 1602/1 од
27.11.2019. год.

Председник комисије
________________________
Јован Мирчета, др. сци. вет. мед.

Доставити:
- на Порталу јавних набавки;
- на Интернет страници Наручиоца;
- Сектору за финансије, комерцијалне послове и маркетинг Наручиоца;
- архиви.
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