Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну
набавку у отвореном поступку бр. 36/2017
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
услуга бр. 36/2017 – Набавка лекова за хуману употребу за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца,
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности добара, Наручилац чини
следећу:
Измену и допуну конкурсне документације
За јавну набавку мале вредности добара, број 36/2017 – Набавка лекова за хуману употребу
за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
1) У конкурсној документацији на страни 16 у делу финансијско обезбеђење стоји
следеће :
„Понуђач чија је вредност понуде нижа од 1.000.000,00 динара је дужан да у понуди
достави:
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење као гаранцију за
озбиљност понуде, на вредност од најмање 10% укупне вредности понуде без ПДВ са
роком важности до истека опције понуде, односно, најмање 30 дана од датума отварања
понуда - у корист Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4.,
15316 Бања Ковиљача.
Бланко соло менице се доставља у ПВЦ фолији
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у
обавези да достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона
депонованих потписа (оверена од банке, са датумом после пријема позива за
достављање понуда) као и оверену копију ОП Образаца (у општини или суду, не
старија од 2 месеца од дана одређеног за отварање понуда) за лица за које је доставио
картон депонованих потписа.»
Мења се средство обезбеђења где је стављена гаранција за озбиљност понуде и стоји
следеће:
„Понуђач је дужан да у понуди достави:
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење, на име озбиљности понуде,
на вредност од најмање 10% укупне вредности понуде без ПДВ са роком важности до
истека опције понуде, односно, најмање 30 дана од датума отварања понуда - у корист
Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања
Ковиљача.Бланко соло менице се доставља у ПВЦ фолији.

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези
да достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих
потписа (оверена од банке) као и копију ОП Образаца (овереног у општини или суду) за
лица за које је доставио картон депонованих потписа.»
У Бањи Ковиљачи,
Комисија за јавне набавке
дана 24.10.2017. године

