Наручилац:
ЗАВОД ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ
САДА, НОВИ САД
Број: 33/12-2015
Датум: 11.05.2015.године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/12 и 14/15) Комисија за јавну набавку образована решењем директора Завода за
заштиту споменика културе Града Новог Сад, број 33/3-2015 од 28.04.2015. године
припремила је
I Измену конкурсне документације за јавну набавку отворени поступак услуга
ангажовања физичке радне снаге и стручне радне екипе за потребе реализације
археолошких истраживања
Ред. бр. ЈН ОП 1/2015
Објављена 05.05.2015. године на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца, истог дана.
Извршити измену у тексту:
На страници 21. Конкурсне документације под б) стоји:
б) средство обезбеђења за добро извршење посла (предаје се у моменту закључења
уговора)
- банкарска гаранција за извршење уговорне обавезе, која ће бити са клаузулом неопозива,
безусловна, «наплатива на први позив» и без права на приговор, на износ од 5% од
уговорене вредности без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог
за извршење посла.
Захтев за писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију која ће бити
са клаузулом неопозива, безусловна, «наплатива на први позив» и без права на приговор, на
износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана
дужи од рока датог за извршење посла за извршење уговорне обавезе Понуђач подноси
својој пословној банци на прописаном обрасцу.
а треба да стоји:
- банкарска гаранција за извршење уговорне обавезе, која ће бити са клаузулом неопозива,
безусловна, «наплатива на први позив» и без права на приговор, на износ од 10% од

уговорене вредности без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог
за извршење посла.
- Изјава пословне банке- оригинално писмо о намерама банке да ће издати гаранцију
за добро извршење посла дефинисану моделом уговора. Ова изјава пословне банкеогигинално писмо о намерама банке мора бити обавезујуће и даје се уз понуду.
На страници 39. Конкурсне документације у члану 7. став 1 стоји:
Члан 7.
Oбавезује се Добављач да у моменту закључења уговора преда Наручиоцу у депозит:
-банкарску гаранцију за добро извршење посла, заведену под бројем
_________________ од ____________ на износ од 10% од уговорене вредности која је
безусловна, неопозива и на први позив наплатива са роком важности до ____________2015.
године (тридесет дана дуже од рока за пружање услуга), уз могућност продужетка у зависности
од рока за продужење пружања услуга.
а треба да стоји:
Oбавезује се Добављач да у моменту закључења уговора преда Наручиоцу у депозит:
-банкарску гаранцију за добро извршење посла од пословне банке_______________
заведену под бројем _________________ од ____________ на износ од 10% од уговорене
вредности која је безусловна, неопозива и на први позив наплатива са роком важности до
___________ године (тридесет дана дуже од рока за пружање услуга), уз могућност продужетка
у зависности од рока за продужење пружања услуга.

Измена Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овом Изменом Конкурсне
документације.
Уз конкурсну документацију обавезно је приложити допис о исправци текста
конкурсне документације.
Лице за контакт: Мирослав Матић, службеник за јавне набавке e-mail zzskgns@sbb.rs

