ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ»
Инђија, Српскоцрквена 5
Број: 01.3-19-17/2018
Дана: 17.12.2018 године
Тел. 022/561-282/ 022-510-035

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''
бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавне набавке формирана за
спровођење поступка јавне набавке услуга одржавање медицинских апарата,
обликована по партијама, ЈНМВ 19/2018 oзнака из општег речника набавке
50400000– услуге поправки и одржавања медицинске и прецизне опреме за
потребе ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије доноси :
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЈНМВ 19/2018
Мења се Конкурсна документација за јавну набавку услуга одржавање
медицинских апарата, обликована по партијама, ЈНМВ 19/2018 за потребе ДЗ
«Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије тако што се:
1. На страни 39 из техничке спецификације ставке 3,4 и 5 издвајају се у
посебну партију број 9 која се назива Дефибрилатори ЗОЛЛ и
опредељена средства се мењају тако да сада износе за партију 7
25.000,00 динара без пдв-а а за партију 9- 35.000,00 динара без пдв-а.
2. На страни 3 у одељку II тачка 1.став 2 , на страни 9 тачка 2. Став 1,
уместо броја „8“ сада стоји број „9“;
3. На страни 6 тачка 4), страна 7 тачка 5., стр.9 став 2 тачка 9, стр.25 став d)
уместо „3-8“ сада стоји „3-9“;
4. На страни 6 тачка 6), ,стр.25 тачка f) уместо „3,5-8“ сада стоји „3,5-9“;
5. На страни 7 тачка 7) уместо „5-8“ сада стоји „5-9“;
6. На страни 7 тачка 6, стр.9 став 2 тачка 10, уместо „за партије 3,5-8“ сада
стоји „3,5-9“ а „за парије 5-8“ сада стоји „5-9“.
7. На страни 12 у тачки 9.6. уместо „2-8“ сада стоји „2-9“
8. На страни 12 тачка 9.7 уместо „2,4-8“ сада стоји „2,4-9“;
9. На страни 12 у тачки 12 брише се наведена реченица и сада гласи :
Изабрани понуђачи за партије 3-9 су дужни да доставе:
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да уз потписан уговора достави
наручиоцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:
- Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу,
- менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста»,
на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана
дужим од важења уговора,
- копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке,
- копију картона депонованих потписа (за рачун који је наведен у меничном
овлашћењу).
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се
активирати (уновчити) ако понуђач:
- не испоштује одредбе уговора,
- не изврши услугу у уговореном року и на начин дефинисан овим уговором.
- и не отклони недостатке у гарантном року;

За случај да се продуже рокови за вршење услуге и извршење обавеза
продужавају се и рокови важења средстава финансијског обезбеђења.
Меница и менична овлашћења треба да буду оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у
приложеном депо картону.
Картони депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским
средствима, који се прилажу морају бити издати од пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу.
Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни,
и плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне
услове за исплату, краће рокове као и мањи износ од оног што одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова која је
утврђена у самом уговору.
Сматраће се да уговор није закључен, а наручилац може уговор закључити са
првим следећим понуђачем према условима из конкурсне документације,
уколико Извршилац не достави средства финансијског обезбеђења из става 1.
овог члана.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља
понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача
дати средство обезбеђења.
10. На страни 22 у Моделу уговора додаје се члан 16 а остали чланови од 1620 сада гласе 17-21. Члан 16 сада гласи:
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА За партије 3-9
Члан 16.
Меница као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Добављач је дужан да Уз потписани уговор достави средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:
- једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу,
- менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста»,
на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана
дужим од важења уговора,
- копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке,
- копију картона депонованих потписа (за рачун који је наведен у меничном
овлашћењу).
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се
активирати (уновчити) ако добављач:
- не испоштује одредбе уговора,
- не изврши услугу у уговореном року и на начин дефинисан овим уговором.
- и не отклони недостатке у гарантном року;
11.члан 17 став 1 иза речи стране додаје се и доставе менице за добро извршење
посла за наведену партију.
12. На страни стр.25 тачка g) уместо „5-8“ сада стоји „5-9“;
13. На страни 2 уместо „40“ сада стоји 42“.
У складу са напред наведеним променама, извршена је измењена
конкурсна документација која ће сходно одредбама ЗЈН бити објављена на
Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца.
Објавити:
- на Порталу јавних набавки,
- на интернет страници Наручиоца
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

