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КОВИН
На основу чл. 63., ст. 1., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
бр. 124/2014), Комисија за јавну набавку бр. 10 - УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА И
ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА од I до VIII разреда у школској 2014/2015 год.
Наручиоца ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин, ЈНА 34, мења и допуњује конкурсну документацију
Позив за достављање понуда са упутством понуђачима како да сачине понуду, правом
учешћа и доказивањем испуњености услова бр. 378., од 22.10.2014.год. и Конкурсну
документацију бр. 379., од 22.10. год, који су објављени на Порталу јавних набавки дана
23.10.2014.год.
1. Тачка 1.7. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у
делу који се односи на одређивање рока за достављање понуда и исти има да гласи
''Рок за достављање понуда је до 10.11.2014. године до 12,00 часова''.
2. Тачка 1. 8. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ
ПУНОМОЋЈА у делу који се односи на одређивање рока за отварање понуда и исти има да
гласи
''Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење
понуда и то дана 10.11.2014.године у 12,15 часова у просторијама Наручиоца: ОШ
''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА, бр. 34., Ковин, уз присуство овлашћених представника
Понуђача''.
3. Тачка 1.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА и иста има да гласи
''Плаћање ће се извршити у 8 рата и то:
- 7 рата почев од месеца у којем је закључен уговор , на основу авансних рачуна , у
року од 3 дана од дана пријема рачуна од стране Понуђача.
- 1 рата након реализације екскурзије, на основу фактуре, у року од 45 дана од дана
реализације екскурзије и испостављања фактуре од стране Понуђача.
Износ месечне рате на основу авансних рачуна зависи од броја ученика који се
изјаснио за екскурзију и од прилива средстава, односно месечних уплата од стране
родитеља
Износ рате на основу испостављене фактуре је коначни обрачун извршене услуге и
представља разлику између укупних авансних уплата и коначног обрачуна
За све разреде за које се изводи екскурзија уплата последње рате је до
15. јуна 2015. године.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

4.После тачке 1.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, додаје се нова тачка 1.9. А. ПОДАЦИ О
ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, која има да гласи
Изабрани понуђач је обавезан да као инструмент обезбеђења испуњења својих
уговорних обавеза и за озбиљност понуде, у року од 7 дана, од дана закључења уговора,
достави бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% [наручилац
наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај проценат не може бити већи
од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет)
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла (овај рок може бити најмање 5
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла)
Менично овлашћење – писмо, сам попуњава Понуђач.
Наручилац ће уновчити меницу у случају да изабрани не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором
5. Тачка 3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ , подтачка 3., у делу који се односи на исуњавање
додатног услова за учешће у поступку, у погледу осигурања ученика и има да гласи
''3. Да у моменту подношења понуде поседује закључен уговор о осигурању путника од
последица несрећног случаја за време трајања путовања. Пре отпочињања путовања
Понуђач је обавезан да поседује закључену полису осигурања за ученике-путнике, за
време трајања путовања-екскурзије, а према списку ученика који доставља
Наручилац
ДОКАЗ: Фотокопија закљученог уговора о осугурању осигурању путника од последица
несрећног случаја за време трајања путовања.
6. Образац 25 Модел уговора, у делу који се односи на Услове и начин плаћања, на
тај начин што се уместо чл. 4 модела уговора додаје нови чл. 4 Услови, начин
плаћања и гаранција,који има да гласи
''
Члан 4
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у ____
месечних рата и то:
______ рата почев од месеца у којем је закључен уговор , на основу авансних рачуна, у
року од 3 дана од дана пријема рачуна од стране Понуђача.
- 1 рата након реализације екскурзије, на основу фактуре, у року од 45 дана од дана
реализације екскурзије и испостављања фактуре од стране Понуђача.
Износ месечне рате на основу авансних рачуна зависи од броја ученика који се
изјаснио за екскурзију и од прилива средстава, односно месечних уплата од стране
родитеља.
Пружалац услуга је обавезан да у року од 7 дана, од дана закључења уговора
достави Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање, са роком важења менице од 30 (тридесет) дана од
истека рока за коначно извршење посла.

Остали елементи конкурсне документације остају непромењени, односно остају на снази на
начин како су објављени на порталу јавних набавки
У складу са одредбама чл. 63., ст. 1 ., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС'' бр. 124/2012),измене конкурсне документације истовремено се објављују на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Председник
Комисије за јавну набавку
________________________
Доловачки Јасмина

