Комисија за јавну набавку
ОП број 5/2020
Датум: 26.06.2020. године
Број: 404-24/2020-6

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна Конкурсне документације у отвореном поступку
јавне набавке радова – ОП 5/2020 – Изградња пумпне станице Инђија за Бешку
Овим путем вас обавештевамо о измени и допуни конкурсне документације број 40424/2020-5 од 12.06.2020. (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
„Сл.Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у предметном поступку:
Врши се измена и допуна Конкурсне документације на страни од 109,
Поглавље VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ,
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
2)
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења
уговора, Наручиоцу достави:
I.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив и сви елементи гаранције морају бити у
потпуности усаглашени са конкурсном документацијом. Банкарска гаранција
за добро извршење посла се издаје у висини 10% од укупне вредности
уговора, без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 60 (шездесет)
дана дужи од завршеног техничког пријема и прибављања употребне дозволе.
Извођач радова може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета
3 (инвестициони ранг). Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење
посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико
понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором о јавној набавци.
ТАКО ДА САДА ГЛАСИ:

2)
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења
уговора, Наручиоцу достави:
I.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив и сви елементи гаранције морају бити у
потпуности усаглашени са конкурсном документацијом. Банкарска гаранција
за добро извршење посла се издаје у висини 10% од укупне вредности
уговора, без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 10 (десет) дана
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Извођач радова може
поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се
продужити. Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не
буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором о јавној набавци.

