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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

Број: 24/2018-3309
Датум: 28.11.2018.
ПРЕДМЕТ : Измене и допуне бр. 1 конкурсне документације за јавну набавку број
58/2018 – Средстава за снегоборбу
1. На страни 26/101 конкурсне документације за јавну набавку број 58/2018, стоји:

ЗА ПАРТИЈУ 6
Изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 7
(седам) дана од датума закључења уговора, преда наручиоцу оригинал банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од десет (10%) процената од вредности
Уговора без ПДВ-а, која је неопозива, безусловна, платива на први позив, са роком
важности 12 месеци (модел гаранције за добро извршење посла – Образац бр. 6в – дат у
поглављу XI ове конкурсне документације).
Мења се и гласи:

ЗА ПАРТИЈУ 6
Изабрани понуђач је дужан да, приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 7
(седам) дана од датума закључења уговора, преда наручиоцу оригинал банкарску
гаранцију за добро извршење посла у износу од десет (10%) процената од вредности
Уговора без ПДВ-а, која је неопозива, безусловна, платива на први позив, са роком
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговора (модел
гаранције за добро извршење посла – Образац бр. 6в – дат у поглављу XI ове конкурсне
документације).
2. Meња се Образац 6б – Писмо о намерама пословне банке на страни 59/101
(Нови модел налази се на следећој страни)

КОМИСИЈА ЗА ЈН

(Образац 6б)
(модел писма о намерама)

Писмо о намерама пословне банке
о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за добро извршење посла у
моменту закључења уговора за јавну набавку средстава за снегоборбу у отвореном
поступку, по партијама
јавна набавка број 58/2018
(доставља се уз понуду, на меморандуму банке)

Пословна банка __________________________________________ (уписати назив банке)
овим потврђује спремност да ће у случају потребе издату безусловну, неопозиву,
наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску
гаранцију
за
добро
извршење
посла,
по
налогу
нашег
клијента
_______________________________ (уписати назив понуђача), након што наш депонент
закључи Уговор са „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, а везано за јавну
набавку средстава за снегоборбу у отвореном поступку, по партијама јавна набавка
број 58/2018 за Партију __________ са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока
за коначно извршење уговора, у износу од 10% од вредности Уговора, без ПДВ-а, а
максимално до ___________________ динара (словима: __________________________)

У___________________

За банку

дана ________________

____________________
М. П.

Напомена: доставља се уз понуду

