Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Комисија за јавну набавку
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 40 81
office.uprava@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 404-122/2015-02

ДАТУМ: 24.04.2015.године

II ИЗМЕНA
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГA – ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА MICROSOFT
СОФТВЕР
ЈН ОП 15/2015

Позив и Конкурсна документација објављени на
ПЈН и интернет страници Наручиоца:

22.04.2015.године

Рок за подношење понуда:

22.05.2015.године до 10,00 часова

Јавно отварање понуда:

22.05.2015.године у 11,00 часова

У Новом Саду, 24.04.2015.године
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени
гласник РС» број 124/12 и 14/2015)
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа број 404-122/2015-02 од 14.04.2015.
године
припремила је
II ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ – ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА MICROSOFT СОФТВЕР
ЈН ОП 15/2015
1) У садржини конкурсне документације под тачком 12) ДРУГИ ОБРАСЦИ КОЈИ
СУ НЕОПХОДНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ додаје се подтачка (3)која гласи:
„Образац меничног овлашћења за испуњење обавеза у поступку јавне
набавке“
2) У делу 12) Конкурсне документације
ДРУГИ ОБРАСЦИ КОЈИ СУ
НЕОПХОДНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ додаје се тачка (3) која гласи:
„Образац менично овлашћење/писмо за испуњење обавеза у поступку јавне
набавке“
3) У делу 12) Конкурсне документације
ДРУГИ ОБРАСЦИ КОЈИ СУ
НЕОПХОДНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ додаје се НОВИ ОБРАЗАЦ који гласи:
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“
бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна
повеља) менични дужник предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ бр.____________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК:
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина,
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Седиште и адреса:
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16
Матични број:
08034613
Порески број:
100716377
Текући рачун:
840-30640-67
Управа за трезор
Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског
броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без
додатних услова за исплату.
Меница и менично овлашћење/писмо се издају као средство обезбеђења за
испуњење обавеза у поступку јавне набавке радова ( ЈН ОП 15/2015) за коју је
менични дужник поднео
Понуду
деловодни број:___________ од _________
2015.године.
Меница и менично овлашћење/писмо се издају са роком трајања до истека
рока важења понуде.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на
коју
се
односи
менично
овлашћење/писмо
на
износ
од
___________________________
(словима:__________________________________________) што представља 10%
без пдв од вредности понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун
да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет
рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете
налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са
рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог
Закона.
Меница и менично овлашћење/писмо су важећи и у случају да у току рока
важења понуде дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених
за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од
значаја за платни промет.
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.
Датум издавања
овлашћења:

М.П. _________________________
Потпис овлашћеног лица
Меничног дужника

________________________
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама и да попуне и уз
понуду доставе НОВИ ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ
ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.У супротном понуда ће се одбити као
НЕПРИХВАТЉИВА.
Измену Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници
(www.uprava.vojvodina.gov.rs - линк Јавне набавке).

Комисија за јавну набавку
1.Милан Станков,члан
2.Жељко Миланков, члан
3.Љиљана Бањац, члан
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