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Панчево, 06.06.2018. године 
 

 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник  РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за 
јавну набавку   ЈН  39/2017 - Набавка котла од  17 MW са гориоником за топлану Содара,  сачињава 

    
 

ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
ЈН  39/2017 - Набавка котла од  17 MW са гориоником за топлану Содара 

 
Комисија за предметну  јавну набавку је донела одлуку да измени конкурсну документацију у  поглављу VII 
Упутство понуђачима како да сачине понуду тачка 15. у делу који се односи на повраћај авансног плаћања 
и Моделу уговора Члан 10. 
 
У конкурсној документацији стоји: 
 

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања  Продавац ће доставити купцу,  пре уплате 
аванса, у висини  аванса са ПДВ-ом и мора трајати све до коначног извршења посла.  
 
мења се са: 
 

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања  Продавац ће доставити купцу, пре уплате 
аванса, и мора трајати све до коначног извршења посла.  
 
 
У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена 
 
 
Достављамо измењене стране Конкурсне документације (стране 35 и 48) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Комисија 
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У случају наступања околности из претходног става продавац је дужан да благовремено поднесе 
захтев за продужење рока за испоруку и извршење услуга, са доказима о времену трајања 
околности које су изазвале продужење рока. 
Уговорне стране су обавезне да о продуженом року сачине анекс овог уговора. 
 
ПЛАЋАЊЕ 

Члан 8. 
Купац се обавезује да изврши уплату аванса у висини од 30% вредности посла, најкасније 10 
дана од дана достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 
Извршене услуге и испоручена добра,  плаћају се на основу, од стране надзорних органа, оверених 
привремених и коначне ситуације, које продавац доставља купцу у 6 (шест) примерака. 
Обрачун извршених услуга и испоручених добара вршиће се на основу привремених 
ситуација по изведеним позицијама према динамици  извршења посла, а на основу претходно 
извршене примопредаје добара и услуга. 
Продавац  испоставља привремене ситуације за испоручена добра, извршене услуге и уграђени 
материјал  у року од 5 (пет) дана од последњег дана у месецу у којем су добра испоручена, 
извршене услуге и уграђен материјал  или, уколико је то неопходно, у договору са надзорним 
органима, у току месеца у којем се услуге врше или материјал односно опрема уграђују.  
Надзорни орган је дужан да сваку ситуацију размотри и исту у року од 7 дана од пријема овери и 
достави на плаћање Купцу,  или да у том року исту врати неоверену продавцу са писменим 
образложењем  и разлозима  због којих ситуација није оверена.  
Купац  се обавезује да плаћање по овереним ситуацијама изврши у року од 45 (четрдесет 
пет) дана од дана овере од стране надзорног органа.  
Продавац коначну ситуацију испоставља уз записник о коначном обрачуну добара и  услуга.  
Коначна ситуација се оверава и плаћа у роковима који су уговорени за привремене 
ситуације за испоручена добра и извршене услуге.  
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 9. 
Уколико Продавац касни и не испоручи добро односно не изведе  услуге у уговореном року, 
обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 0,2 % укупне цене уговорених 
добара и услуга, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене 
уговорених добара и услуга. 
Уколико Продавац  не испоручи добра и не изведе услуге у целости или добра и услуге 
испоручи или изведе делимично, обавезан је да плати Купцу уговорну казну у висини од 
10% укупне цене уговорених добара и  услуга.  
Право Купца  на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева накнаду штете и 
активирање гаранције из члана 10. овог Уговора. 
 

Члан 10. 
Продавац се обавезује да преда купцу  следећа средства обезбеђења плаћања: 

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања  Продавац ће доставити купцу,  пре уплате 
аванса, и мора трајати све до коначног извршења посла.  

 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла Продавац  предаје  Купцу у року од 10 дана од 

дана закључења уговора,  у висини од 10 % од у вредности уговора без ПДВ-а, која ће бити са клаузулам: 
неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се са роком важности до 15.12.2018. године. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла 
мора да се продужи. 
Купац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да продавац не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором. 

 
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  Продавац подноси Купцу у тренутку 

примопредаје предмета уговора, у висини од 10% од  вредности уговора без ПДВ-а. Банкарска гаранција 
за отклањање грешака у гарантном року  мора да важи још 5 пет дана дуже од гарантог рока који је 
одређен за исправан рад. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност банкарске гаранције се мора продужити. Купац ће уновчити банкарску гаранцију за 
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 39/2017 ”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење 
понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 
документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може 
да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
 
15.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Као средства финансијског обезбеђења изабрани понуђач подноси четири банкарске гаранције: за 
озбиљност понуде, за повраћај авансног плаћања, за добро извршење посла и за отклањање грешака у 
гарантном року. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив, не може да садржи 
додатне услове за исплату, рокове краће од оних које је одредио наручилац, износ мањи од оног који је 
одредио наручилац или промењену месну надлежности за решавање спорова. 
 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде доставља Наручиоцу сваки понуђач уз понуду у висини од 5% 
од понуђене цене без ПДВ-а и мора трајати најмање колико и важење понуде. Наручилац ће уновчити 
гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 
-уколико понуђач, након истека рока за подношење понуда, повуче или мења своју понуду; 
-уколико понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, благовремено не потпише уговор о јавној 
набавци и уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са 
захтевима из конкурсне документације. 
 
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања  Продавац ће доставити купцу,  пре уплате аванса, у 
висини аванса са ПДВ-ом и мора трајати све до коначног извршења посла.  

 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од  вредности уговора без ПДВ-а, 
изабрани понуђач – добављач - достаља, у року од 10 дана по закључењу уговора. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи још 30 дана од дана истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције се мора продужити.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  Продавац подноси Купцу у тренутку 
примопредаје предмета уговора, у висини од 10% од  вредности уговора без ПДВ-а. Банкарска гаранција за 
отклањање грешака у гарантном року  мора да важи још (5) пет дана дуже од гарантог рока који је одређен 
за исправан рад. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције се мора продужити. Купац  ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
гарантном року у случају да Продавац не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором“. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде се доставља уз понуду,  банкарска гаранција за повраћај 
авансног плаћања се доставља по закључењу уговора, а пре уплате аванса, банкарска гаранција за 
добро извршење посла се доставља у року од 10 дана по закључењу уговора, а банкарска гаранција 
за отклањање грешака у гарантном року  у тренутку примопредаје предмета уговора. 


