
У конкурсној документацији објављеној 20.09.2019. године, за јавну набавку број 
1.2.6/2019, писало је:

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК, РОК 
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.3.Захтев у погледу рока извршења радова
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од максимално 75 дана 
рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је 
саставни део Уговора.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:
„Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам)
дана од дана закључења истог, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист 
Наручиоца, у износу од 10% (десетпроцената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од рока важења уговора, с тим да 
евентуални продужетак рока има за последицу и продужење рока важења банкарске 
гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење обавеза. Извођач 
радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

ИЗМЕЊЕНО ЈЕ И САДА ГЛАСИ:

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК, РОК 
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.3.Захтев у погледу рока извршења радова
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од максимално 30 радних 
дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је 
саставни део Уговора.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:

„Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења уговора, на име доброг извршења 
посла поднесе сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног 
за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, 
попуњено и оверено менично овлашћење-писмо,са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека рока за коначно извршење, с тим да евентуални продужетак рока за 
завршетак радова има за последицу и продужење рока важења средства обезбеђења, за 
исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова и копију картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу-писму.“


