ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови СадБулевар Михајла Пупина 22
ред. бр. ЈНMВ 1.2.7/2019

Наручилац:
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
Комисија за јавну набавку:
Број: ................................. 27-4/4-2019
Датум:....................02.08.2019.године
Нови Сад
Број: ................................. 27-4/18-2019
Датум:.................... 16.08.2019.године

I ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуге- Услуге туристичке агенције за пут у иностранство
ред.број ЈНMВ 1.2.7/2019
БРОЈ КД: 27-4/6-2019 од 08.08.2019.године

Позив и Конкурсна документација објављени на ПЈН и 08.08.2019.године
интернет страници Наручиоца:
Рок за подношење понуда:
19.08.2019.године до 0900 часова
Јавно отварање понуда:
19.08.2019.г.године у 1400 часова
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Служб27-4/3-2019 од
02.08.2019.годинеени гласник РС“, бр. 86/2015), а у вези са Одлуком о покретању поступка број
број 27-4/3-2019 од 02.08.2019.године (ред. бр. ЈНMВ 1.2.7/2019),
-Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЗАВОДА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 22. број 27-4/4-2019
од 02.08.2019.године
припремила је

I ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуге- Услуге туристичке агенције за пут у
иностранство
ред.број ЈНMВ 1.2.7/2019
БРОЈ КД: 27-4/6-2019 од 08.08.2019.године
ПРЕДМЕТ: Информација о измени конкурсне документацији за јавну набавку за јавну набавку
услуге- Услуге туристичке агенције за пут у иностранство, ред.број ЈНMВ 1.2.7/2019
Извршити измену конкурсне документације. Набавка објављена Портала јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручиоца www.zzskgns.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ од
08.08.2019.године.
На Захтев заинтересованог понуђача од 07.08.2019. године који је комисија примила
е-mailом допис, комисија је разматрала захтеве и донела одлуку да измени конкурсну
документацију и то у делу:,
Вршити измену и то
XI/1 ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТАИз обрасца се мора јасно видети да понуђач у има искуства у. у претходној години (2018. год.),
реализовао минимум 2 (два) уговора са установама културе: који за предмет имају Услуге
туристичке агенције за хотелски смештај у иностранству и категорисани апартмански смештај.

Ред. бр.

Година

Називи референтних Наручилаца
1

Вредност извршених
услуга без ПДВ

Период вршења услуга

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
У к у п н о:
Датум
_______________

Потпис овлашћеног лица
_________________________________

Напомена: По потреби овај образац копирати у више примерака.
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XII/1 ПОТВРДА НАРУЧИОЦА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПРа)
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:
Матични број:
ПИБ:
У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, достављамо вам
ПОТВРДУ
којом потврђујемо да је понуђач _______________________________________________ у
претходној години (2018. год.), реализовао уговор са установом културе: који за предмет имају
Услуге туристичке агенције за хотелски смештај у иностранству и категорисани апартмански
смештај__________________________________ (навести године) квалитетно, стручно и у свему
према правилима струке извршио Услуге туристичке агенције за пут у иностранство
:

у укупној вредности од _____________________________ (словима:
________________________________________________________________ ) динара.
Потврда се издаје на захтев понуђача ____________________________________ ради учешћа у
јавној набавци Услуге туристичке агенције за пут у иностранство, за потребе ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА , број: ЈНМВ 1.2.7/2019.
Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује

Место: _______________
Датум: _______________

Референтни Наручилац
_________________________
(потпис одговорног лица)

Комисија је формирала поново све обрасце
Комисија напомиње овом исправком вршиће се померање предаје и отварања понуда
већ само техничка исправка ради учињене штампарске грешке..

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом.
Понуђачи су дужни да доставе понуду на обрасцима који су дати у I
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈАЕ, као прилог у противном понуда
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биће одбијена као неодговарајућа ради битних недостатака, не сме се
вршити исправка у конкурсној документацији на странама на којим је вршена
исправка.
Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Уз понуду обавезно је приложити допис о иформацији о измени и
допуни текста конкурсне документације..

председник комисије
Вељко Новаковић
Доставити:
1.
2.
3.

Портал јавних набавки
Сајт Завода
Архиви
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Прилог уз I ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
XI/1 ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТАИз обрасца се мора јасно видети да понуђач у има искуства у. у претходној години (2018. год.),
реализовао минимум 2 (два) уговора са установом културе и установама образовања:: који за
предмет имају Услуге туристичке агенције за хотелски смештај у иностранству и категорисани
апартмански смештај.

Ред. бр.

Година

Називи референтних Наручилаца
1

Вредност извршених
услуга без ПДВ

Период вршења услуга

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
У к у п н о:

Датум
_______________

Потпис овлашћеног лица
_________________________________

Напомена: По потреби овај образац копирати у више примерака.
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XII/1 ПОТВРДА НАРУЧИОЦА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПРа)
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:
Матични број:
ПИБ:
У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, достављамо вам
ПОТВРДУ
којом потврђујемо да је понуђач _______________________________________________ у
претходној години (2018. год.), реализовао уговор са установом културе и установама
образовања: који за предмет имају Услуге туристичке
агенције за хотелски смештај у
иностранству и категорисани апартмански смештај__________________________________
(навести године) квалитетно, стручно и у свему према правилима струке извршио Услуге
туристичке агенције за пут у иностранство
:

у укупној вредности од _____________________________ (словима:
________________________________________________________________ ) динара.
Потврда се издаје на захтев понуђача ____________________________________ ради учешћа у
јавној набавци Услуге туристичке агенције за пут у иностранство, за потребе ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА , број: ЈНМВ 1.2.7/2019.
Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује

Место: _______________
Датум: _______________

Референтни Наручилац
_________________________
(потпис одговорног лица)

Напомена: Образац- Потврда о референцама доставља се уз понуду. Потврда може бити
достављена и у другој форми потребно је да садржи све тражене податке из Обрасца 12/1
Конкурсне документације.Образац копирати у потребном броју примерака.
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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:

Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин
Петроварадин 21131, Штросмајерова 22

8054860
102126979
840-115664-08
840-115668-93

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 Услуге туристичке агенције за пут у иностранство број ЈН МВ 1.2.7/2019.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења понуде
до.........................................................године.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење
на
износ
од
__________________динара
(словима:
____________________________________________________________________________________)
што представља 10% са пдв-ом 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.

________________________
Потпис овлашћеног меничног дужника
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ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА за извршење уговорне обавезе

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
МЕНИЦЕ серијски бр. ____________

извршење уговорне обавезе ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНО ЛИЦЕ:
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Седиште и адреса:

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 22

Матични број:
Порески број:
Текући рачун:

08157863
100713383
840-520664-30
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 извршење уговорне обавезе, коју је
менични дужник поднео при потписивању уговора за јавну набавку Услуге туристичке агенције за пут у
иностранство број ЈН МВ 1.2.7/2019.
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности ............................................... .......... године.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично
овлашћење на износ од ____________ динара (словима: _____________________________________) што
представља 10% са пдв-ом од износа уговора који је Менични дужник уговорио.
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 са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања
реализације уговора, и ако 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.

________________________
Потпис овлашћеног меничног дужника
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