НАРУЧИЛАЦ:
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА НОВОГ САДА,
НОВИ САД
Број: 32/14-9-2015
Датум: 17. 11. 2015.године
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/12, 14/15 i 68/15) Комисија за јавну набавку образована решењем директора Завода
за заштиту споменика културе Града Новог Сад, број 32/14-3-2015 од 09. 11. 2015.
године припремила је
I Допуну конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
Штампање каталога „Дунавска улица од капије Града до споменика културе“
Ред. бр. ЈН МВ 12/2015
Објављена 12. 11. 2015. године на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца, истог дана.
Извршити допуну према следећем:
После стране 34 додаје се НОВА страна 35 са Обрасцем меничног овлашћења/писма за
озбиљност понуде – Образац 9.

9. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА за озбиљност понуде
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89,
„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 - Уставна повеља)
менични дужник предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО за озбиљност понуде ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,
СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ:
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
Текући рачун:

Завод за заштиту споменика културе
Града Новог Сада, Нови Сад
Нови Сад, Булевар Михајла 22/1
08157863
100713383
840-52066-30
840-520668-18

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:
__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљност понуде коју је
менични дужник поднео у поступку јавне набавке услуга – Штампање каталога „Дунавска улица од
капије Града до споменика културе“, ред. бр. ЈН МВ 12/2015.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року
важења понуде до.......................201_. године.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи менично овлашћење на износ од ________________________________________ (словима:
________________________________________________________________________)
што
представља 10% без пдв-а од износа понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног
дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у
евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза
поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима
донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде
дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са
рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове
који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.
Датум издавања овлашћења:______________

М.П

_________________________

Допуна 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 Допуном Конкурсне
документације.
Уз конкурсну документацију обавезно је приложити допис о допуни текста
конкурсне документације.
Лице за контакт: Мирослав Матић, службеник за јавне набавке e-mail zzskgns@sbb.rs

