Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну
набавку мале вредности услуга бр. 37/2017
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
услуга бр. 37/2017 - Услуге дистрибуције интернета 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 услуга, Наручилац чини
следећу:
Измену и допуну конкурсне документације
За јавну набавку мале вредности услуга, број 37/2017 – Услуге дистрибуције интернета за
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
- у делу образаца број 8 и 9, из обрасца број 8 бришу се пасуси 4 и 5, док у обрасцу

број 9 остају пасуси 4 и 5, тако да су обрасци приложени уз овај документ

У Бањи Ковиљачи,
Комисија за јавне набавке
дана 02.11.2017. године

Образац бр. 8
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“, Ул.
Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача
Текући рачун: 840-71667-79
Код банке: УЈП Лозница
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Специјалну болницу за
рехабилитацију „Бања Ковиљача“, као Повериоца, да предате менице број _______________
може попунити на износ од ______________динара на име озбиљности понуде, за ЈН бр. 37/2017
од __________ године, чији је предмет: Партија 1 - Услуге дистрибуције интернета за потребе
Специјалне болнице за рехабилитацију.
Овлашћује се Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“, као
Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од вредности
– меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату,
издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете
налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на
рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном
промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо
права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза
из овог поступка.
Датум издавања Овлашћења _________________године
Даум д када важи овлашћење _______________ године
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.
________________________________

Образац бр. 9
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул.
Парк бр. 4
Бр. рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница
Код банке: Управа за јавна плаћања
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Специјална болница за
рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, као Повериоца, да предате менице број
_______________ може 36/2017 од __________ године, чији је предмет Партија 1 - Услуге
дистрибуције интернета за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију и.
Овлашћује се Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр.
4, као Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од
вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира
наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна
Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете
налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава
на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном
промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо
права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза
из овог поступка.
Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промена
лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна
Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из
предметног Уговора.
Датум издавања Овлашћења _________________године
Важност Овлашћења ____________________ године
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

________________________________

