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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,
68/2015), врши се измена конкурсне документације
у делу
1. Средства финансијског обезбеђења и гласи:

Измена конкурсне
документације:

Понуђач је дужан да достави средство финансијког
обезбеђења и то бланко сопствену меницу за
озбиљност понуде која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења НБС. Меница мора
бити оверена печатом и потписом од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично
овлашћење са назначеним износом од 5% од укупне
вредности и понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора
бити достављена
копија картона депонованих
потписа. Рок важења менице је 30 дана од рока
важења понуда. Наручилац ће уновчити меницу
дату уз понуду уколико понуђач након истека рока
за поднешење понуда: повуче, опозове или измени
своју понуду; понуђач коме је додељен уговор
благовремено уговор о јавној набавци не потписе.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима
није закључен уговор, одмах по закључењу уговора
са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу,
понуда ће бити одбијен као неприхватљива.
- меницу за добро извршење посла Понуђач је

дужан да најкасније 7 дана по потписивању Уговора
достави - са назначеним номиналним износом од
10% од вредности уговора без ПДВ, оверену,
потписану од стране лица овлашћеног за заступање
и регистровану у складу са чланом 47а Закона о
платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и
5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004,
62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим
условима, садржини и начину вођења Регистра
меница и овлашћења („Службени гласник РС” број
56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана
дужи од истека рока важности уговора;
- менично овлашћење да се меницa у
износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, без
сагласности понуђача може поднети на наплату у
случају неизвршења уговорних обавеза по
закљученом уговору;
- потврду о регистрацији менице;
- копију картона депонованих потписа
код банке на којем се јасно виде депоновани потпис
и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом
овере (овера не старија од 30 дана, од дана
закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меницама
и меничним овлашћењима мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за
заступање, менично овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће
предметну меницу вратити, на писани захтев
понуђача.
најкасније до потписа уговора бланко сопствену
меницу за добро извршење посла која

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ - Кадровски капацитет
Понуђач није дужан да има запосленог са дипломом
дипломираног лектора, али је понуђач дужан да
према захтеву наручиоца изврши припрему за
штампу што подразумева и лектуру текста који ће се
штампати на тражени производ.

Измењене изјаве су саставни део овог документа.
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