
  СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
     РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

   ИВАЊИЦА

Број:242
26.02.2014.

На основу  члана 63 став1.Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС број 
124/2012)Специјална болница за рехабилитацију Ивањица у својству наручииоца за 

јавну набавку УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ-МАЗУТА ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ 
БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА(ЈЕДНОГОДИШЊЕ 

ПОТРЕБЕ  )
у ОТВОРЕНОМ поступку ЈН број 03/2014 објављен на порталу Управе за јавне 

набавке  дана 06.02.2014.године врши допуну конкурсне  документације. 

Конкурсна документација се допуњава у обавези достављања    Образца изјаве о 
средству финансисјког обезбеђења попуњен, потписан и печатом 
оверен.(Веза страна 10 и 11 конкурсне документације задња ставка шта 
понуда мора да садржи )



XIII  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

За јавну набавку добара- УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ-МАЗУТА ЈН БР 02/14 , за потребе
Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач: 
_____________________________________________________________, из 
______________________, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде 
додељен уговор:
- приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења 
уговора, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без 
жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 
10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по 
виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 ( тридесет) дана од 
дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у 
роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство 
финансијског обезбеђења.

У _____________________                                 Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана:_________________                                                       М.П.                    
______________________________

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и оверити печатом образац.



Овако допуњена конкурсна документација је једино валидна и понуђач је дужан, да 
своју понуду  сачини и достави у складу са истом јер у противном понуда ће се 
сматрати неприхватљивом 

    За комисију за јавну набавку 
                                                                            Милијанка Орестијевић дипл ецц.


