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Предмет: Измена и допуна Конкурсне документације број 32-Н 500-404-01-01554-1/201515007 за јавну набавку добара огревно дрво, «метрено» и то тврди лиш ћари I класе (буква
и /или/ цер) у количини од 177 метара просторних са услугом превоза и истовара, а за
потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељ ења Ниш.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, комисија Наручиоца врши
измену Конкурсне документације за јавну набавку добара огревно дрво, «метрено» и то
тврди лиш ћари I класе (буква и /или/ цер) у количини од 177 метара просторних са
услугом превоза и истовара, а за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног
одељења Ниш и то:
Врши се измена и допуна конкурсне документације на страни 13/38 у тачки 11. Подаци о врсти, садрж ини, начину поднош сња, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача, у ставу 1. уместо: „Понуђач који буде изабран дужан је да
достави: пре закљ учењ а уговора, фичтнсијску гаранцију којом обезбеђује да ће
испоштовати своје уговорне обавезе и то банкарску гаранцију за добро изврш ење посла“ ,
треба да стоји: „П онуђач који буде нзабран дужан је да достави банкарску гаранцију
најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора којом обезбеђује да ће
испоштовати своје уговорне обавезе и то банкарску гаранцију за добро извршсњс
посла“.
Уместо досадаш њ ег става 2. додаје се нови став који гласи: „Уколико добављач
приликом потписивањ а уговора не достави банкарску гаранцију у смислу претходног
става 1. уговор се закључује са одложеним условом и почиње да се примењује од дана
предаје банкарске гаранције, а који не може бити дужи од 15 дана од дана потписивања
уговора“ .

Измена и допуна конкурсне документације се врши и на страни 25/38 - у обрасцу
Модела уговора, у чл. 8. ст. 1. у коме уместо: „На име финансијског обезбеђења за „добро
извршење посла“ продавац је дужан да непосредно пре потписивањ а уговора преда
наручиоцу банкарску гаранцију за добро изврш ење посла у висини од 10% укупне
вредности уговора (без ПДВ) у корист наручиоца, као повериоца“, треба да стоји:
„Понуђач који буде изабран дужан јс да достави банкарску гаранцију за добро
извршење посла најкасније у року од 15 дана од дана закљ учењ а уговора, којом
обезбеђује да ће кснош говати своје уговорне обавезе.

У чл. 8. уместо досадаш њ ег става 2. додаје се нови став у коме треба да стоји:
„Уколико добављ ач приликом потписивањ а уговора не достави банкарску гаранцију у
смислу претходног става 1. уговор се закључује са одложеним условом и почиње да се
примењује од дана предаје банкарске гаранције, а који не може бити дужи од 15 дана од
дана потписивањ а уговора“ .
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