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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара – лако 

теретно возило за превоз узорака сировог млека са појачано изолованим товарним 
простором и расхладним уређајем за потребе Дирекције за националне референтне 
лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3-2/17. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку добара – лако теретно возило за превоз узорака сировог млека са појачано 
изолованим товарним простором и расхладним уређајем за потребе Дирекције за 
националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.3-2/17. 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 
 

 

1. - Поглавље V, страна 11 

 
 

ДОДАЈЕ СЕ 

 

10. Oригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за  повраћај 
авансног плаћања, безусловнe и плативe на први позив, обавезујућег карактера за банку, 
у висини траженог аванса. 
 

2. - Поглавље V, тачка 12, страна 17 

 

ДОДАЈЕ СЕ 

 

Понуђач је дужан је да уз понуду достави оригинал писмо о намерама банке за 

издавање  банкарске гаранције за  повраћај авансног плаћања, безусловнe и плативe на 

први позив, обавезујућег карактера за банку, у висини траженог аванса. 



 

Посебни захтеви у вези писма о намерама:  

 

- Писмо о намерама банке за издавање одговарајућих гаранција морају садржати основне 

податке о банци (назив, седиште и ближу адресу), податке о понуђачу (назив, седиште и  

ближу адресу), назив и адресу корисника (наручиоца), номинални износ гаранције и 

назнаку валуте, констатацију да номинални износ гаранције одговара висини 

износу/постотку траженог аванса (гаранција за повраћај авансног плаћања) од укупне 

понуђене цене (са обрачунатим порезом на додату вредност), изјаву да ће издата 

гаранција бити безусловна,  платива на први позив.    

- Писмо о намерама не сме имати садржину која се односи на политику банке и нарочито 

одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

- Писмо о намерама банке за издавање гаранције за повраћај авансног плаћања мора 

трајати минимално онолико колико важи понуда. 

 

 Испоручилац је дужан је да, приликом закључења уговора, као средство 

финансијског обезбеђења преда наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног 

плађања у висини траженог аванса. 

 

         Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора да траје све до потпуног 

правдања аванса. 

 

   

Посебни захтеви у вези банкарске гаранције:  

 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. 

 Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 Кредитни рејтинг предходног пасуса додељује рејтинг агенција која се налази на 

листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка 

Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и 

сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и 

тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthоritiеs – ЕSМА). 

 

У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


