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ИЗМЕНE
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈН ОП 43/2016
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15)
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за заједничке
послове покрајинских органа број: 404-205/2016 од 31.10.2016. године
припремила је дана 17.11.2016.године

ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈН ОП 43/2016

1.У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга – фиксне телефоније ЈН
ОП 43/2016, у делун 6)1) образац
ТАБЕЛА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ
ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЈН ОП 43/2016, мења се и гласи:
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НОВА ТАБЕЛА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈН ОП 43/2016
РЕД.
БР.
1

2

3

4

5

6

НАЗИВ

ЈЕД. МЕРЕ

ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ
ПДВ

Цена месечне
претплате/накнаде за
примарни ISDN прикључак
Цена месечне
претплате/наканде за
базни ISDN прикључак
Цена месечне
претплате/накнаде за
аналогни телефонски
прикључак
Цена минута разговора у
националном саобраћају
(Република Србија)
Цена минута разговора ка
мобилним мрежама у
Р.Србији

месечна
претплата/
накнада
месечна
претплата/
накнада

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ

ПДВ

УКУПНА ЦЕНА
СА ПДВ

месечна
претплата/
накнада
минут

минут

Реализација примарног ISDN прикључка

PRI ISDN реализован путем оптичког кабла
PRI ISDN реализован путем бакарног кабла

Понуђач је у
обавези да
заокружи
ДА
ДА

УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

м.п.

________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Понуђач је у обавези да уз понуду достави образац НОВА ТАБЕЛА ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЈН ОП 43/2016
У противном понуда ће се одбити као неприхватљива.

2. У делу 6)7) обрасци МЕНИЧНА ОВЛАШЋЕЊА, мењају се и гласе:
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НОВО
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:

840-1572845-61
Буџет АПВ – Евиденциони рачун прихода

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 услуге фиксне телефоније (ЈН ОП
43/2016) за коју је менични дужник поднео Понуду деловодни број:___________ од
_________ 2016. 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 333.300,00 динара без пдв.
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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НОВО
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 УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
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:

840-1572845-61
Буџет АПВ – Евиденциони рачун прихода

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 уговорних обавеза у складу са уговором који је Менични дужник дана
____________ 2016. године закључио са Меничним повериоцем на основу спроведеног
поступка јавне набавке услуге фиксне телефоније (ЈН ОП 43/2016).
Меница и менично овлашћење/писмо се издају са роком важности који је 30
дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на
коју се односи менично овлашћење/писмо на износ од 333.300,00 динара без пдв.
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 су важећи и у случају да у току трајања уговора
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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Понуђач је у обавези да уз понуду
достави образац НОВО МЕНИЧНО
ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У противном понуда ће се одбити као неприхватљива.
3.Сходно ставу 1. члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације,
без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комисија:
1 Јелена Шкорић
2. Mаја Стојичић
3. Зоран Шпановић
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