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ОСВЕТЉЕЊЕ ОПШТИНЕ СВРЉИГ 
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Број: 1246/2018, 24.08.2018.године. 
 
 
    На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“', број 124/2012 и 
14/2015 и 68/2015), Јавно комунално-стамбено предузеће „Сврљиг“ Сврљиг врши Другу 
измену и допуну конкурсне  документације у отвореном поступку јавне набавке за 
закључење оквирног споразума - „Набавка LED светиљки  за улично осветљење општине 
Сврљиг” , редни број ЈН/9 за 2018.годину. 
 

САДРЖИНА ДРУГЕ ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Друга измена конкурсне документације за јавну набавку добра набавка LED светиљки  за 

улично осветљење општине Сврљиг , састоји се у следећем: 

 
1. На страни 1. ( на насловној страни) и на страни 4. конкурсне документације, у делу 3 - 

Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења се рок за подношење понуда који 
се продужава до  31.08.2018.године до 12 часова. 

 
2. На страни 1. ( на насловној страни) и на страни 4. и 5.  конкурсне документације, у 

делу  3 - Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења се датум отварања 
понуда који се продужава до  31.08.2018.године до 12,30 часова 

 
3. На страни 18. конкурсне документације, у делу 5 -  Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, мења 
се услов под редним бројем 7 под а) тако да гласи: 
„Право учешћа имају понуђачи који су у последњих 5 година извршили најмање 3 
уговора  који за предмет имају испоруку и уградњу  минимално 900 ЛЕД светиљки по 
уговору. Наручилац ће прихватити  и пројекте реконструкције јавне расвете под 
условом  да је у оквиру пројекта реконструкције извршена  испорука и уградња 
најмање  900 ЛЕД светиљки“. 
 

4. На страни 18. конкурсне документације, у делу 5 -  Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, мења 
се доказ  под редним бројем 7 под а) тако да гласи: 
„Понуђач је дужан да достави референц листу испоручених светиљки на обрасцу у 
прилогу ( назив наручиоца, контакт особу, број телефона , е маил адресу и  број 
испоручених светиљки). Образац  број 16.  Понуђач је дужан да  уз референц листу  
достави фотокопије потврда издате од стране Наручиоца наведених у референц 
листи“. 
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5. На страни 18. конкурсне документације, у делу 5 -  Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, мења 
се услов под редним бројем 8 под в) тако да гласи:  
''да има на располагању механизацију за уредно извршење: теретно возило са корпом 
висине  минимално 16 метара, 2 возила.' 
 
 

6. На страни 18. конкурсне документације, у делу 5 -  Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, брише 
се услов под редним бројем 8 г), као и доказ под редним бројем 8 г). 

 

 
Образац број 9.1.ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ и понуђачи су 

дужни да користе измењени  образац који се налази у прилогу. 

 

 

Наручилац је, поступајући у складу са чл. 63. став 5 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објавио Обавештење о продужењу рока 

за подношење пријава на Порталу јавних набавки РС и својој интернет страници.  
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9. ОБРАСЦИ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА 
 

 
9.1 ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 
 

[Банка попуњава овај образац гаранције банке у складу са упутствима датим у даљем тексту] 
 
________________________________ 
[Назив банке, са адресом филијале или канцеларије која издаје гаранцију] 
 
Корисник: ________________  
 
Датум: ________________ 
 
ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ бр.: _________________ 
 
Обавештени смо да вам је [назив понуђача] (у даљем тексту „налогодавац“) поднео своју 
понуду за извршење [назив уговора] под Позивом за подношење понуда бр. [ППП број] 
(„ППП”).  
Поред тога, разумемо да, у складу са вашим условима, понуда мора да буде поткрепљена 
гаранцијом за озбиљност понуде. 
По захтеву налогодавца, ми [назив банке] овим неопозиво преузимамо плаћање сваког или 
свих износа који не прелазе укупан износ од [износ бројкама] ([износ словима]) након што 
примимо ваш први захтев писаним путем, праћен вашом писаном изјавом у којој се наводи 
да је понуђач прекршио своју обавезу(е) у односу на услове надметања, зато што је 
налогодавац: 
1) након истека рока за подношење понуда повукао, опозвао или изменио своју понуду, 
односно одбијо да одобри исправку рачунских грешака или  
2) није потписао оквирни споразум у остављеном року или исти одбио да потпише, или 
3) није доставио тражену банкарску гаранцију за добро извршење посла. .  
Ова гаранција истиче: (а) уколико је налогодавац успешни понуђач, по закључењу оквирног 
споразума и пријему гаранције за добро извршење посла која вам је издата према упутству 
налогодавца; или (б) уколико налогодавац није успешан понуђач, у зависности од тога шта се 
прво догоди (и) да ми примимо препис вашег обавештења налогодавцу о називу успешног 
понуђача; или (ии) 30 дана након истека понуде налогодавца.  
Према томе, сваки захтев за плаћање под овом гаранцијом морамо да примимо у канцеларији 
на тај датум или пре њега. 
Ова гаранција подлеже Једнообразним правилима за захтев гаранција, МТК издање бр. 758. 
 
 
_____________________________ 
[потпис(и)] 
 
 


