
Музичка школа ''Исидор Бајић'' 

Његошева 9, Нови Сад 

Број: 79     

Дана: 14.11.2016. 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15), 

Комисија за јавну набавку радова у отвореном поступку Изградња објекта Музичке школе 

„Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном број ЈНОП 6/2016    по 

позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 04.11.2016. године у 

року предвиђеном за подношење понуда врши 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ЈНОП – 6 /2016   

 

1. У делу 3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ под тачком 15 под 

Б , врши се измена тако што се мења  захтев наручиоца „Б) обавезујуће писмо о намерама банке 

да ће издати банкарску гаранцију за авансно плаћање увисини 208.333.000,00 динара са пдв са 

роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла“. Тако да исти сада 

гласи „Б) обавезујуће писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за авансно 

плаћање увисини 208.333.000,00 динара БЕЗ  пдв са роком важења најмање 30 дана дужим од 

истека рока за извршење посла „.  

 

2. У делу 3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ под тачком 15 под 

Г , врши се измена тако што се брише  захтев наручиоца „Г) обавезујуће писмо о намерама банке 

за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу 5 % од 

понуђене цене без пдв , важости минимум  5 дана дужи од гарантног рока за изведене радове.“. 

 

3. У делу 3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ под тачком 15 под 

2 , врши се измена тако што се мења  захтев наручиоца „2) Изабрани понуђач је дужан одмах, а 

најдаље у року од 15 дана  по закључењу уговора достави банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања у висини  250.000.000,00 динара од уговорене вредности радова  са пдв са 

роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у 

случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. 

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова.“. Тако да исти сада гласи „Изабрани 

понуђач је дужан одмах, а најдаље у року од 15 дана  по закључењу уговора достави банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  208.333.000,00 динара БЕЗ  пдв са роком 

важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у случају да 

изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска 

гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове 

за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. „. 

 

4. У делу 5) ПРЕДРАЧУН- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

РАДОВА- ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ИСИДОР БАЈИЋ“ И БАЛЕТСКЕ 

ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ СА КОНЦЕРТНОМ ДВОРАНОМ -ЈНОП  6/2016 мења се 

редмер радова . 
 

5. У делу 6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА под тачком 4 у делу Услов за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 75. и 76. ЗЈН: , врши се измена тако што се мења захтев наручиоца „да је 

бонитет понуђача за период 2011-2015 год. скорингом оцењен као одличан бонитет «А » „ тако 



да  исти сада глси „да је бонитет понуђача за период 2011-2015 год. скорингом оцењен као врло 

добар «ББ+  » или бољи „ 

 

6. У делу 7) МОДЕЛ УГОВОРА у члану 7 под тачком 1 врши се измена тако што се мења 

захтев наручиоца „1)Извођач радоваје дужан да  одмах, а најдаље у року од 15 дана  по 

закључењу уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  

208.333.000,00 динара од уговорене вредности радова  са пдв са роком важења најмање 30 дана 

дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у случају да изабрани понуђач у 

целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде 

безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 

или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање 

спорова.Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви 

трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача. „тако да  исти сада 

глси „1)Извођач радоваје дужан да  одмах, а најдаље у року од 15 дана  по закључењу уговора 

достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  208.333.000,00 динара од 

уговорене вредности радова  БЕЗ  пдв са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока 

за извршење посла, која је наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или делимично не 

испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на 

први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од 

оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.Уколико 

понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме 

одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око 

прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача. „ 

 

7. У делу ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ под тачком 1 врши се 

измена тако што се мења захтев наручиоца „1)Извођач радоваје дужан да  одмах, а најдаље у 

року од 15 дана  по закључењу уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног 

плаћања у висини  208.333.000,00 динара од уговорене вредности радова  са пдв са роком важења 

најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у случају да 

изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. „тако да  исти 

сада глси „1)Извођач радоваје дужан да  одмах, а најдаље у року од 15 дана  по закључењу 

уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  208.333.000,00 

динара од уговорене вредности радова  БЕЗ  пдв са роком важења најмање 30 дана дужим од 

истека рока за извршење посла, која је наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или 

делимично не испуњава своје обавезе из уговора. « 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈНОП – 6 /2016   


