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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 

68/15), Комисија за јавну набавку радова у отвореном поступку – Реконструкција 

електромреже потребне за рад топлотних пумпи (повећање струјног прикључка, израда 

примарне инсталације и довођење постојећих прикључака на једно место) ЈНОП – 5 

/2016    по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 

07.11.2016. године у року предвиђеном за подношење понуда врши 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНОП – 5 /2016   

 

У конкурсној документацији се додаје образац Изјава понуђача о финансијској 

гаранцији. који гласи :  

 

И З Ј А В А   

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 

 

У  вези са јавном набавком радова - Реконструкција електромреже потребне за рад 

топлотних пумпи (повећање струјног прикључка, израда примарне инсталације и 

довођење постојећих прикључака на једно место) ЈНОП – 5 /2016  изјављујемо да ћемо: 

 

1) најкасније у року од 15 дана од дана закључења Уговора доставити банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  100 % уговорене вредности 

радова  са пдв са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за 

извршење посла, која ће бити наплатива у случају да у целини или делимично не 

испуњавам своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција гаранција ће бити  

безусловна и платива на први позив и неће да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену 

месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони 

ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција 

за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна 

рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 

агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еуропеан 

Сецуритиес анд Маркетс Аутхоритиес - ЕСМА). 

 

2)  приликом потписивања уговора доставити средство финансијког обезбеђења у виду 

Бланко  соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности 

без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ; Бланко соло меница ће бити 

безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће 

рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио 

наручилац  или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло 

меница ће да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана 



одређеног као крајни рок за реализацију уговора.Менично овлашћење ће да садржи 

(поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, 

предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у 

динарима, са навођењем рока важности). 

  

3. приликом примопредаје предметних радова , Наручиоцу достави средство 

финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду Бланко  соло 

менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза на 

додату вредност којом гарантујемо да ћемо отклонити све мане и недостатке који се 

односе на квалитет и исправност добара и услуга, а који су наступили услед тога што 

се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и радова. Бланко 

соло меница ће бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне 

услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од 

оног који је одредио наручилац  или промењену месну надлежност за решавање 

спорова.Бланко, соло меница ће да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 

дана дуже од гарантног рока. 

 

У _______________________ дана ________.2016.г. 

 

 

М.П.                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                  ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

КОМИСИЈА ЗА ЈНОП – 3 /2016   

 


