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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предмет: Изменa конкурсне документације за јавну набавку Балон катетера за 2014.
годину број ЈН 404-1-110/14-20, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/12)

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12), наручилац доноси следећу измену конкурсне документације за јавну набавку Балон
катетера за 2014. годину број ЈН 404-1-110/14-20:
1. У делу образца бр. 9. – Менично овлашћење , мења се број обрасца, на страни 37.
конкурсне документације тако да гласи:
„ОБРАЗАЦ БР. 10 - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ “
2. На страни 46. Конкурсне документације у моделу уговора, у делу уводне напомене
и констатације, брише се тачка 1.3.
Сходно наведеном пречишћен текст конкурсне документације биће накнадно
објављен на порталу Јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
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ОБРАЗАЦ БР. 10 - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници („ Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46 и 18/58, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65,
54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) издајемо:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ
Предмет: ДОСТАВА МЕНИЦЕ КАО ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу, неопозиву, на први позив наплативу и
без протеста, следећих идентификационих ознака:
__ __
__ __ __ __ __ __ __
(словна)
(нумеричка)
У складу са условима за учешће у поступку јавне набавке:
БАЛОН КАТЕТЕРА ЗА 2014. ГОДИНУ
Р.Б. 404-1-110/14-20
по позиву за подношење понуде објављеном на Порталу јавних набавки дана 30.01.2014.
године.
Овлашћујемо Републички фонд за здравствено осигурање као НАРУЧИОЦА у поступку
јавне набавке Р.Б. 404-1-110/14-20 да ову меницу може искористити до износа од
__________________ динара (словима: _____________________________).
Плаћање меничне обавезе ће се извршити са текућег рачуна:
_______________________
Број текућег рачуна

____________________
Назив банке

Услови под којима Републички фонд за здравствено осигурање може активирати средство
обезбеђења за озбиљност понуде:
1. да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране понуђача у
обрасцу за понуду;
2. да понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде за поједину партију од стране Наручиоца,
у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише оквирни споразум;
3. да одбије да закључи појединачан уговор о јавној набавци са здравственом установом или не
достави средство обезбеђења за добро извршење посла.
Важност меничног овлашћења је ___ (словима) дана.
Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обезбедићемо
продужење важења меничног овлашћења и то најмање за број дана за који је продужен рок
важења понуде.
Место и датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

