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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Здравка Челара 14а
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Датум: 15.08.2016.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и Упутства за сачињавање понуде, за јавну набавку мале вредности услуге
ревизије финансијских извештаја Предузећа за 2016 годину, набавка бр. 26/2016,
издају се
Измене и допуне бр. 1
I

У поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова ; одељак 1 - Услови за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75 и 76 Закона; тачка 1.2 (додатни услови), став 1.2.1
да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним финансијским
капацитетом (на стр.8), ниже наведени текст:
„да је у претходне три године (2013, 2014. и 2015. ) остварио укупан приход од
минимално 7.500.000,00 РСД за сваку годину посебно“...
Мења се и гласи:
„да је у претходне три године (2013, 2014. и 2015. ) остварио укупан приход од
минимално 6.000.000,00 РСД“...

II

У делу Обрасци мења се Образац меничног овлашћења - у прилогу нов образац

III

У поглављу II Подаци о предмету јавне набавке и позив за подношење понуде за
јавну набавку мале вредности, одељак 5. - Рок, начин и место подношења понуде,
мења се рок за подношење понуда .
Нови рок за подношење понуда је 25.08.2016. године до 12,00 часова.
У поглављу II Подаци о предмету јавне набавке и позив за подношење понуде за
јавну набавку мале вредности, одељак 7. - Време и место отварања понуда, мења се
датум отварања понуда.
Нов датум отварања понуда је 25.08.2016. године са почетком у 13,00 часова.
Остали део конкурсне документације за предметну јавну набавку остаје непромењен.

Образац меничног овлашћења
На основу Закона о меници (Сл. лист ФНРЈ бр. 104/46 , Сл. лист СФРЈ бр. 16/65 , 54/70 , 57/89 ,
Сл. лист СРЈ бр. 46/96)
ДУЖНИК: __________________________________________________________
Седиште: ___________________________________________________________
Матични број: ______________
ПИБ: ____________
Текући рачун: _______________________________________________________
Код банке: __________________________________________________________
ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: "Инфраструктура железнице Србије" ад - Београд, Немањина 6, ПИБ:
109108420, матични број: 21127094
Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“,
„безусловна“, „на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија ___________ на
износ _____________________________ динара
(словима:_________________________________________) на име гаранције за озбиљност
понуде ( 5% од износа понуде )
Рок важења менице је до ___________________ године.
Овлашћујемо: "Инфраструктура железнице Србије" ад, Немањина 6 - Београд да
горе наведену меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на први позив, без права на
приговор, без трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих рачуна Дужника.
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број ____________________ и да
поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну/има уопште нема
или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене
лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица Дужника ___________________.
Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за Дужника,
1 (један) за Корисника.

Датум издавања овлашћења

Дужник – издавалац менице
М.П.

____________________________
Потпис овлашћеног лица

