
 

 

 

 

 

Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-674/5 
Дана: 30.07.2019. године  

 

На основу чл. 63 ст. 1 и ст. 5 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Установа студентског стандарда 
Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 (у даљем тексту: 
Наручилац) упућује 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку радова - замена врата на студентским собама на  

приземљу студентског дома "Слободан Бајић" у Новом Саду 
Редни број набавке: ЈН 09/2019 

 
I. Након уочене техничке грешке на страни 16 и 17 од 56 конкурсне документације, тачка 14. - 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, вршимо измену тако што се додаје обавезно достављање 
банкарске гаранције за озбиљност понуде, на следећи начин: 

- Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде у висини од 10% вредности понуде без ПДВ-а са роком важности 10 дана 
дуже од понуђеног рока важења понуде. 

Сходно напред наведеном,  измењена тачка 14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ треба да 
гласи:  

14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 
1. Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде у висини од 10% вредности понуде без ПДВ-а са роком важности 10 дана 
дуже од понуђеног рока важења понуде. 
 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна, неопозива и платива на први 
позив, без приговора. 
 
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека 
рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, одбије да потпише или 
благовремено не потпише уговор или не достави средства финансијског обезбеђења прописана 
конкурсном документацијом. 
 
У случају да понуду подноси група понуђача, у споразуму о заједничком наступу се мора 
навести податак о понуђачу који ће у име групе дати средства обезбеђења. 
 
 
 



2) Изабрани понуђач је у обавези да приликом потписивања уговора достави средство 
обезбеђења за добро извршење предмета јавне набавке:  
 
- бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране 
лица овлашћеног за заступање Понуђача, уз коју се доставља једнократно менично овлашћење 
да се меница може попунити у износу од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а).  
 
Понуђач је дужан да уз одговарајућу меницу достави и: 
- прописно сачињено, потписано и  оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и 
подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате - менично овлашћење 
(Образац 14 - пример); 
- фотокопију Картона депонованих потписа и извод из Регистра привредних друштава - 
Агенције за привредне регистре, којима се доказује да је лице које потписује бланко соло 
меницу и менично овлашћење, овлашћено за заступање Понуђача и да нема ограничења за 
исто; 
- фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ да 
је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије. 
 
Рок важења менице за добро извршење посла је 30 дана дуже од рока извршења уговорених 
обавеза. 
 
Меница за добро извршење посла биће враћена изабраном Понуђачу, након истека рока од 30 
дана након извршења уговорних обавеза, без примедбе Наручиоца. 
 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани Понуђач не 
извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором. 
 
3) Изабрани понуђач је у обавези да приликом примопредаје радова достави средство 
обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року:  
 
- бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране 
лица овлашћеног за заступање Понуђача, уз коју се доставља једнократно менично овлашћење 
да се меница може попунити у износу од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а).  
 
Понуђач је дужан да уз одговарајућу меницу достави и: 
- прописно сачињено, потписано и  оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и 
подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење, 
Образац 14а - пример); 
- фотокопију Картона депонованих потписа и извод из Регистра привредних друштава -
Агенције за привредне регистре, којима се доказује да је лице које потписује бланко соло 
меницу и менично овлашћење, овлашћено за заступање Понуђача и да нема ограничења за 
исто; 
- фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као доказ да 
је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије.  
 
Рок важења менице за отклањање недостатака у гарантном року је 5 дана дуже од уговореног 
гарантног рока. 
 



Меница за отклањање недостатака у гарантном року биће враћена изабраном Понуђачу, 
након истека рока од 5 дана дуже од трајања гарантног периода, без примедбе Наручиоца. 
 
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да 
изабрани Понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року на начин 
предвиђен Уговором. 
 
Напомена: Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да средство 
обезбеђења (меницу) за добро извршење посла достави Наручиоцу приликом потписивања 
Уговора, док меницу за отклањање недостатака у гарантном року доставља Наручиоцу 
приликом примопредаје радова. 
 
У случају да понуду подноси група понуђача, у споразуму о заједничком наступу се мора 
навести податак о Понуђачу који ће у име групе дати средства обезбеђења. 
 
 
II. Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
 

Рок за подношење понуда је 13.08.2019. године до 08.00 часова. 
 
III. Контакт особа: Адриана Бањанин, службеник за јавне набавке, javne.nabavke@scns.rs, 
факс 021/458-926, од понедељка до петка у периоду од 07.00-14.00 часова. 
 
IV. Ова измена чини саставни део конкурсне документације. Наручилац ће у складу са истом 
објавити нову конкурсну документацију, у којој ће измењени делови бити обележени црвеном 
бојом. У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
 
 

 


