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08/2 број: 404-1-55/17-12
19.12.2017. године
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Уводник (сет) за
стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде, бр. ЈН 404-3-110/17-55, сходно члану
63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија наручиоца доноси следећe изменe конкурсне документације за
јавну набавку Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде, бр. ЈН 404-3110/17-55:
1. У одељку VII конкурсне документације – Упутство понуђачима, на странама 24. и 25.
мењају се тачке 8.6, 14.1 и 16.2 тако да исте гласе:
8.6 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 28.12.2017.
године до 9:30 часова, без обзира на начин како су послате.
14.1 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 28.12.2017. године са почетком у
10:00 часова.
16.2 Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 28.12.2017.
године до 09:30 часова, без обзира на начин на који су послате.
2. У одељку VIII конкурсне документације – Модел оквирног споразума, на страни 33. мењају
се тачка 9.2 и 9.3, тако да исте гласе:
9.1 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду достави
бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење
у висини од 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) опредељене за Фонд.
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који мора
бити издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму.
9.2 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду за СОВО
достави бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење
у висини од 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) опредељене за Фонд
за СОВО. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа,
који мора бити издат од стране пословне банке која је наведена у меничном
овлашћењу- писму.
3. У одељку IX конкурсне документације – Модел уговора, на страни 36. мења се тачка 3.2.,
тако да иста гласи:
3.2 Купац плаћа испоручене количине по уговореној јединичној цени, увећаној за износ
ПДВ-а, у најкасније у року од 45 дана од дана када Крајњи корисник Фонда за СОВО
прими фактуру, а коју Добављач доставља Крајњем кориснику Фонда за СОВО
приликом испоруке. Добављач је дужан да достави писано обавештење Фонду за
СОВО у року од 5 дана од дана испоруке Крајњем кориснику Фонда за СОВО да је
испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку. (уколико Фонд за
социјално осигурање војних осигураника закључује уговор).
Пречишћен текст конкурсне документације биће објављен на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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