РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
БРОЈ: IV 09-404-1-51/18
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БЕЧЕЈ
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама Наручилац објављује измену конкурсне
документације за јавну набавку радова на опремању бушотине БчХТ 3/09
Измена се врши у делу који се односи на средства финансијског обезбеђења
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђања за озбиљност понуде
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 5 % од вредности понуде без ПДВа, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити обавезујућа,
безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор - оригинал - у корист
Наручиоца
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда 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
средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу
уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања са клаузулама „безусловне и плативе на први
позив“. Ова банкарска гаранција се предаје наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора
и издаје се у висини од 30% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30
дана дужим од истека рока за коначно извршење посла; Ако се за време уговора промене рокови за
извршење уговорене обавезе, важност ове банкарске гаранције мора да се продужи. У случају
неоправданог продужења рока за извођење радова, Уговор представља правни основ за продужење
важности напред наведене гаранције банке. Наручилац ће да уновчи ову банкарску гаранцију, у
случају да понуђач не буде извршавао уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција 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.
Регистровану бланко Меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем. Ова меница се
предаје наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора и издаје се у висини од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за
коначно извршење посла; Наручилац ће да уновчи ову меницу, у случају да понуђач не буде извршавао
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Као гаранцију за отклањање грешака у гарантом року издaту у висини од 10% од вредности
закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање десет дaнa дужим од гaрaнтног рокa
понуђач доставља бланко соло меницу са меничним овлашћењем. Добaвљaч може поднети меницу
од бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног
квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да изабрани понуђач
не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року због којих је умањена могућност
коришћења предметног објекта.
Такође се врши измена и члана 18. У моделу уговора:

Члан 18.
Гаранције
Уговорне стране констатују да је Извођач у понуди доставио Банкарску гаранцију за озбиљност понуде –
оригинал, у износу од 5 % од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања
понуда, обавезујућу, безусловну, неопозиву и наплативу на први позив и без права на приговор - оригинал у корист Наручиоца.
Извођач је у обавези да додтави Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћањаса клаузулама
„безусловне и плативе на први позив“. Ова банкарска гаранција се предаје наручиоцу у року од 10 дана од
дана закључења уговора и издаје се у висини од 30% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важења најмање 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла; Ако се за време уговора промене
рокови за извршење уговорене обавезе, важност ове банкарске гаранције мора да се продужи. У случају
неоправданог продужења рока за извођење радова, Уговор представља правни основ за продужење
важности напред наведене гаранције банке. Наручилац ће да уновчи ову банкарску гаранцију, у случају да
понуђач не буде извршавао уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета
банкарска гаранција 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.
Бланко регистровану Меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем. Ова меница се предаје
наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора и издаје се у висини од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла;
Наручилац ће да уновчи ову меницу, у случају да понуђач не буде извршавао уговорене обавезе у роковима
и на начин предвиђен уговором.
Бланко регистровану Меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за отклањање грешака у гарантом
року издaту у висини од 10% од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање десет
дaнa дужим од гaрaнтног рокa понуђач доставља бланко соло меницу са меничним овлашћењем. Добaвљaч
може поднети меницу од бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво
кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да изабрани
понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року због којих је умањена могућност
коришћења предметног објекта.
Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача одређеном споразумом о
заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача.

