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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 50/2017, бр.1
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкам а на основу постављених питања врши се измена
Конкурсне документације за набавку добара у отвореном поступку,СТАЦИОНАРНЕ БАТЕРИЈЕ
(набавка бр. 50/2017)
Наручилац врши измену Обрасца бр.5 Конкурсне документације који изгледа:

Образац бр. 5
Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања
банкарске гаранције за добро извршење посла
За Набавку
набавка бр. 50/2017

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 за јавну набавку бр. 50/2017 са роком важења 30 дана
дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости у укупном износу
од
10%(десет)
од
вредности
Уговора
а
максимално
до
____________динара(словима:

Место и датум

Понуђач
М.П.
потпис овлашћеног лица

А треба да изгледа:
Образац бр. 5
Партија ___
Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања
банкарске гаранције за добро извршење посла
За Набавку
набавка бр. 50/2017

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 за јавну набавку бр. 50/2017, са роком важења 30 дана
дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости у укупном износу
од
10%(десет)
од
вредности
Уговора
а
максимално
до
____________динара(словима:

Место и датум

Банка
М.П.
потпис овлашћеног лица

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

