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Дом ученика средњих школа Ивањица 

                      И в а њ и ц а 

                   Број: 320-031-256 

                            Датум: 15.06.2020.г. 

 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИВАЊИЦА 

Милинка Кушића 112. 

                                                                                                                    32250 ИВАЊИЦА 

 

ПРЕДМЕТ:  Допуна и измена конкурсне документације. 

Конкурсна документација за јавну набавку електричне енергије број 2/2020 допуњује се и 

мења у следећем: 

 На страни 13. конкурсне документације тачка 11. под  I. Подаци о врсти, садржини, 
начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача допуњује се и 
гласи: 

Изабрани понуђач је дужан да достави:  

 

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то 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 
уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, у висини од 
5 % од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом 
''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 60 (шездесет) дана од дана 
отварања понуда.  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 60 дана од дана отварања понуда. 

 

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку потписивања 

уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, у 

висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са 

клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 60 (шездесет) дана 

дуже од уговореног рока за испоруку предметних добара. Наручилац може наплатити 

меницу за случај неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором 

преузетих обавеза,од стране понуђача.  
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	На страни 13. конкурсне документације тачка 11. под  I. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача допуњује се и гласи:

