
14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26

тел. 014 222-512 , факс : 014/244-508

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН 02/2020

 Назив наручиоца: ЈКП „Водовод Ваљево“

 Адреса наручиоца: Ваљево, Вука Караџића 26

 Интернет страница наручиоца: www.vodovodva.co.rs

 Врста наручиоца: јавно комунално предузеће-локална самоуправа

 Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

 Врста предмета: Услуге

 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Партија бр. 1: Услуге грађевинских машина
Назив и ознака из општег речника набавке: Изнајмљивање механизације и опреме за
високоградњу и нискоградњу са оператером - 45500000
Партија бр. 2: Услуге вучног воза
Назив и ознака из општег речника набавке: Најам возила за превоз робе са возачем -
60180000

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши се измена и допуна конкурсне документације јавне
набавке број 02/2020, на следећи начин:

1. На страни 19. конкурсне документације за ЈН 02/2020 - Услуге грађевинске механизације,
допуњен је став број 23. Он сада гласи: Приликом достављања понуде неопходно је
доставити и:
- писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу
од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и са роком важења од 60 дана од дана
отварања понуда.
- Банкарска гаранција за добро извршење посла коју је понуђач чија понуда буде изабрана као
најповољнија дужан да достави наручиоцу у моменту закључења уговора. Банкарска
гаранција мора имати клаузулу да је “неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без
права на приговор”. Код уговора који се реализује до финансијског испуњења, банкарска
гаранција за добро извршење посла мора да важи 30 дана дуже од истека важности уговора
уз могућност продужавања уколико се предметни уговор финансијски у назначеном року не
изврши, односно иста ће бити враћена и пре истицања важења од 12 месеци уколико се
Уговор за који је издата финансијски испуни пре 12 месеци.

2. На страни 30. конкурсне документације, у моделу уговора члан 8. је допуњен и сада гласи:

Средства обезбеђења:
Приликом достављања понуде неопходно је доставити и:
- писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу
од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и са роком важења од 60 дана од дана
отварања понуда.
- Банкарска гаранција за добро извршење посла коју је понуђач чија понуда буде изабрана као



најповољнија дужан да достави наручиоцу у моменту закључења уговора. Банкарска
гаранција мора имати клаузулу да је “неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без
права на приговор”. Код уговора који се реализује до финансијског испуњења, банкарска
гаранција за добро извршење посла мора да важи 30 дана дуже од истека важности уговора
уз могућност продужавања уколико се предметни уговор финансијски у назначеном року не
изврши, односно иста ће бити враћена и пре истицања важења од 12 месеци уколико се
Уговор за који је издата финансијски испуни пре 12 месеци.

У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.

У Ваљеву, 04.03.2020. год. КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


