ИЗМЕНА и ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Број: 27-12/2019-4
Датум: 17.10.2019.год.
Нови Сад
У складу са чланом 63.став 1., 2 и 3. Закона о јавним набавкама, врше се измене и
допуне конкурсне документације јавне набавке – услуге – сервисирање и уградња –
потрошни материјал и резервни делови за апарате и уређаје - ЈНМВ бр 27-12/2019,

1. На страни 25/50 конкурсне документације мења се у делу 4. НАЧИН ИЗМЕНЕ,
ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ став 3 и сада стоји:
„Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Научни институт за
прехрамбене технологије у Новом Саду, Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, са назнаком:

2. На страни 50/50 конкурсне документације мења се и сада стоји ново менично
овлашћење:
На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединстврних инструмената платног промена
ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ –
ПОВЕРИОЦУ: НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад Булевар цара Лазара 1
Текући рачун број: 840-156743-58
Матични број 08865485, ПИБ 104743019
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и
овлашћујемо Градски завод за јавно здравље, Београд као повериоца, да предату меницу може
попунити на износ од 10% од укупне вредности понуде за ЈН: услуге – сервисирање и
уградња – потрошни материјал и резервни делови за апарате и уређаје - ЈНМВ бр 2712/2019, за партију _____ (уписати број партије за коју се понуда подноси) што номинално
износи ______________ динара без ПДВ-a, а по основу гаранције за озбиљност понуде.
Меница важи минимум ________ дана од дана отварања понуда.
Овлашћујемо Повериоца, да у своју корист, «Без протеста» и вансудски, може извршити
наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на
рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати
са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________
(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за
Дужника, а 1 (један) за Повериоца.
Датум издавања овлашћења
_______________________

М.П.

Дужник – издавалац менице
_____________________________
потпис овлашћеног лица
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