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ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

- ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕРСКЕ ОПРЕМЕ У СУДОВИМА -

РЕДНИ БРОЈ 37/2015
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.
124/12, 14/15 и 68/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-02122/2015-12/3 од 7. октобра 2015. године, како следи:
1. У делу 4.4.1 на страници 16., тачка 8), мења се и гласи:
''8) Потврде референтног наручиоца (образац 6.7 у делу 6. Конкурсне
документације) из које се јасно види врста и вредност пружених услуга и
временски период на који се односе''.
2. У делу 4.4.2 на страници 17., тачка 8), мења се и гласи:
''8) Потврде референтног наручиоца (образац 6.7 у делу 6. Конкурсне
документације) из које се јасно види врста и вредност пружених услуга и
временски период на који се односе''.
3. У делу 4.4.3 на страници 18., тачка 8), мења се и гласи:
''8) Потврде референтног наручиоца (образац 6.7 у делу 6. Конкурсне
документације) из које се јасно види врста и вредност пружених услуга и
временски период на који се односе''.
4. У обрасцу 6.7 Потврда референтног наручиоца, после речи ''детаљно описати
врсту пружених услуга'', додаје се: ''у укупној вредности од ___________________
динара са обрачунатим ПДВ''.
5. У обрасцу 6.2, на страници 31. Конкурсне документације, тачка 5) мења се и
гласи:
''Добављач је дужан да за сву предметну опрему за коју је могуће набавити
продужење стандардне произвођачке гаранције испоручи исту, док је за осталу
опрему дужан да обезбеди услове одржавања за најмање 12 месеци, под истим
условима и у складу са стандардном произвођачком гаранцијом.''.
6. У Моделу уговора, члан 8. став 1., алинеја 6, мења се и гласи:
''- за сву предметну опрему за коју је могуће набавити продужење стандардне
произвођачке гаранције испоручи исту, док је за осталу опрему дужан да обезбеди
услове одржавања за најмање 12 месеци, под истим условима и у складу са
стандардном произвођачком гаранцијом;''.
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7. У делу 5. Конкурсне документације, на страници 22., тачка 5.9.2 Банкарска
гаранција за отклањање грешака у гарантном року, брише се.
8. Члан 7. Модела уговора, мења се и гласи:
''Средства финансијског обезбеђења
Члан 7.
Пружалац услуга је дужан да у року од десет дана од дана закључења
Уговора, Наручиоцу преда банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини
од 10% од уговорене цене без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од уговореног
рока.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла
уколико Пружалац услуга не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен Уговором или уколико приликом потписивања записника о
извршењу целокупног Уговора не достави банкарску гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року.
Ако се за време трајања Уговора промени уговорени рок, Пружалац услуга је
дужан да продужи рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла.
Ако Пружалац услуга не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла
у траженом року, Уговор се закључује са одложним условом и почиње да важи од
тренутка достављања банкарске гаранције.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, неопозива
и без права на приговор, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове
од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова.''
9. С обзиром на то да је наручилац изменио Конкурсну документацију мање од
осам дана пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда се
продужава до 13. новембра 2015. године до 13.00 сати. У складу са тим, врше се
следеће измене:
10. У делу 4.4, датум: ''9. септембра'' на свим местима замењује се датумом:
''13. септембра''.
11. У делу 5.2, датум и час: ''9. новембра 2015. године до 11.00 часова''
замењује се датумом и часом: ''13. новембра 2015. године до 13.00 сати''.
12. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
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13. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је дужан
да своју понуду поднесе у складу са њима.

објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца
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