РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број ЈН: IV 04-404-11/2019
Датум: 27.02.2019. год.
НОВИ БЕЧЕЈ
Жарка Зрењанина бр. 8.
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације од стране комисије за спровођење
поступка јавне набавке радова-санација паркета у спортској хали.
Комисија за јавну набавку радова, која се спроводи у отореном поступку, број ЈН IV 04-40411/2019, је дана 27.02.2019. а након објаве предметне набавке одлучила да промени одређене
делове конкурсне документације..
1. Додатни услови на страни 7 конкурсне документације
Р.б
р.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да поседује важећи сертификат
FIBA Level 1 сертификат;
Доказ: Копија наведеног сертификата и стандарда
IHF сертификат;
EN 14904 стандард за спортски под
- Да је понуђач у претходних пет године
(2014-2018) испоручио и инсталирао Доказ: потврде наручиоца, уговори и окончане
минимум 5 спортских подова (паркета) ситуације овереним од стране надзорног органа за

у спортским халама са FIBA наведени период. Наручилац задржава право провере
сертификатом који је предмет јавне свих наведених података у достављеним референц
набавке сваки минималне површине листама.
1.000,00М2;
-

Узорак спортског пода и
Каталог/технички лист понуђеног Доказ: узорак спортског пода и
Каталог/технички лист понуђеног добра, из кога се
добра
недвосмислено може утврдити да понуђено добро
испуњава захтеване техничке карактеристике

Измена се врши тако што се додају услови које је Комисија пропустила да унесе, па сада
гласи:
Р.б
р.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да поседује важећи сертификат
FIBA Level 1 сертификат;
Доказ: Фотокопије наведених сертификата и стандарда
IHF сертификат;
EN 14904 стандард за спортски под
Да понуђач поседује сертификат

система
управљања
менаџмента
квалитета: ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, OHSAS 18001: 2008, ISO
50001:2011;
- Да је понуђач у претходних пет године Доказ: потврде наручиоца, уговори и окончане
(2014-2018) испоручио и инсталирао ситуације овереним од стране надзорног органа за
минимум 5 спортских подова (паркета) наведени период. Наручилац задржава право провере

у спортским халама са FIBA свих наведених података у достављеним референц
сертификатом који је предмет јавне листама.
набавке сваки минималне површине
1.000,00М2;
-

Доказ: узорак спортског пода и
Узорак спортског пода и
Каталог/технички лист понуђеног Каталог/технички лист понуђеног добра, из кога се
недвосмислено може утврдити да понуђено добро
добра
испуњава захтеване техничке карактеристике

2. Друга измена тиче се тражених средстава овезбеђења, те се претходно тражене менице
на страни број 12 конкурсне документације:
Наручилац не даје средство финансијског обезбеђења за плаћање у уговореном року.
Наручилац од изабраног понуђача - извођача радова тражи д а у т р е н у т к у з а к љ у ч е њ а
уговора поднесе:
- уколико је понуђач поднео понуду којом се захтева авансно плаћање, тада Наручилац од
понуђача захтева да поднесе 1 (једну) меницу као средствo финансијског обезбеђења за
повраћај авансног плаћања, јер је Понуђачу ДОЗВОЉЕНО да поднесе понуду којом захтева
аванс у висини до 30 % уговорене цене без ПДВ-а (уз достављено средство обезбеђења за
повраћај авансног плаћања);
- средство финансијског обезбеђења: 1 (једну) меницу за извршење уговорне обавезе, којим би
понуђач обезбедио испуњење својих уговорних обавеза у поступку јавне набавке.

И з а б р а н и понуђач је дужан да у напред утврђеним роковима, поред меница, наручиоцу
преда и оригиналну потврду о поднетом захтеву за регистрацију меница, као и фотокопију
картона депонованих потписа, уз подношење оригиналног документа само на увид, на начин
који је одређен овим Упутством, датом понуђачима како би припремили понуду.
Сада гласи:
Понуђач је дужан да у понуди достави обавезујуће писма о намерама банке за издавање
гаранције за добро извршење посла и за повраћај аванса.
11.1. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за повраћај
аванса у укупној висини утврђеног аванса од 30% од понуђене цене са ПДВ-ом, насловљено
на Наручиоца, са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први
позив и са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак
радова.
Рок важења писма о намерама банке, мора бити најмање исти као и рок важења понуде.
11.2. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро
извршење посла у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца, са
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и са роком
важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова.

Рок важења писма о намерама банке, мора бити најмање исти као и рок важења понуде.
Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења и писма о намерама
банке за издавање гаранција за повраћај примљеног аванса, добро извршење посла,
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу у року од 7 дана од дана закључења
уговора следећа средства финансијског обезбеђења:
- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама:
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи
гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове конкурсне
документaције (рокови, износ), у висини уговореног аванса од 30% од укупне уговорене цене
са ПДВ-ом, са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети
гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње
ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг).
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за
рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је
објавило
Европско
тело
за
хартије
од
вредности
и
тржишта
(EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).
- Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна,
неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју
бити у потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове конкурсне документaције
(рокови, износ), у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности који
је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције
за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг).
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за
рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је
објавило
Европско
тело
за
хартије
од
вредности
и
тржишта
(EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију повраћај авансног плаћања и за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
Комисија ће објавити пречишћен текст конкурсне документације на Порталу и на сајту
Наручиоца.
Комисија

