
  

 

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 

набавку у отвореном поступку, бр. 30/2015 – Набавка добара - душека Специјалне 

болнице за  рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације јавну набавку у отвореном 

поступку, број 30/2015 – Набавка добара - душека 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 у отвореном поступку, Наручилац чини 

следећу: 

Измену и допуну  

конкурсне документације  

За јавну набавку у отвореном поступку, број 30/2015 – Набавка добара - душека 

Специјалне болнице за  рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, за који су Позив за 

подношење понуда и конкурсна документација објављени дана 15.9.2015. године на 

Порталу јавних набавки и ВЕБ страници Наручиоца.  

 

Измене и допуне се чине у делу који се односи на обрасце понуде и то на следећи начин: 

1. На страни 33, Наручилац је грешком поставио образац 9 – Изјава понуђача да ће 

обезбедити банкарску гаранцију за повраћај аванса што није у складу са средствима 

обезбеђења а аванс се нигде не помиње у документацији као начин плаћања, а нема га 

ни у моделу уговора који предвиђа другачији начин плаћања. Овим напомињемо да се 

образац 9 – Изјава понуђача да ће обезбедити банкарску гаранцију за повраћај аванса на 

страни 33 не важи и не користи се за састављање понуде. 

 

2. Такође на страни 44 и 45, Наручилац је грешком поставио образац 13 - образац 

Меничног овлашћења. Меница за добро извршење посла предаје тек приликом 

закључења уговора. Овим напомињемо да се образац 13 – образац Меничног 
овлашћења на страни 44 и 45 не важи и не користи за састављање понуде. 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  16.9.2015. године 

 


