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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15
и 68/15), Комисија за јавне набавке доноси:

ИЗМЕНЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 10/2017
„Сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља и систематска дератизација на

територији општине Пландиште“

Због уочених техничких грешака комисија је донела Измену конкурсне документације
јавне набавке „Сузбијање ларви и одраслих форми комараца, крпеља и систематска дератизација
на територији општине Пландиште,  редни број ЈН 10/2017, интерни број 4-95/2017-01-IV која се
односи се на:

- страну 12. конкурсне докумнетације мења се:
„ 2 ветеринара“ замењује се „ 1 ветеринар“;
„ 5 санитарних техничара“ замењује се „4 санитарна техничара“.

- страни 34. Конкурсне документације Изјава о кадровском капацитету мења се:
„ 2 ветеринара“ замењује се „ 1 ветеринар“;
„ 6 санитарних техничара“ замењује се „4 санитарна техничара“;

- страну 20. Конкурсне документације мења се реченица „ Писмо не сме бити ограничено
роком трајања ( датумом) и не сме имати наведени рок трајања банкарске гаранције,
односно датум истека важности уговора, као и ни садржину која се односи на политику
банке и одреднице да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гарант„ замењује
се реченицом „Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10%
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора да се продужи. 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. Поднета банкарска гаранција не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само
ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони ранг)“

такође на страни 20. Конкурсне документације у вези достављења сопствене бланко соло
менице на име обезбеђења за озбиљност понуде „ у износу од 5% без ПДВ-а“ замењује се
„ у износу од 10% без ПДВ-а“
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