Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 5-Н 500-404-01-00270/2014 Г5007/6
31.03.2014. године

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације број 5-Н 500-404-01-00270/2014
Г5007/5 за јавну набавку услуга - чишћења пословних просторија за коју понуђач обезбеђује
опрему и материјал за пружање услуга, за потребе Министарстa финансија, Пореске управе,
Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, сa припадајућим организационим
јединицама (филијалама и експозитурама), за временски период од годину дана од момента
потписивања уговора, по партијама у отвореном поступку.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама комисија наручиоца врши
измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку услуга – чишћења пословних
просторија за коју понуђач обезбеђује опрему и материјал за пружање услуга, за потребе
Министарстa финансија, Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш,
сa припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама), за временски
период од годину дана од момента потписивања уговора, по партијама у отвореном поступку.
Наиме у моделима уговора за све четири (4) партије дошло је до грешке у тексту у
члану 7 и члану 8 тих уговора, тако да нови чланови 7 и 8 модела уговора за све четити партије
гласе:
Члан 7.
Пружалац услуга је у обавези да пре закључења уговора, достави једну бланко
сопствену соло меницу потписану и оверену печатом, регистровану код банке, са
одговарајућим меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа, а све то за добро
извршење посла. Меница се може попунити на износ 10% од процењене вредности јавне
набавке без пдв-а за предметну партију.
Наручилац ће меницу вратити Понуђачу након истека рока од 12 месеци, уколико иста
не буде реализована.
Пружалац услуга гарантује да ће обавити услугу, у складу са условима уговора.
Члан 8.
Уговорне стране сагласне су да се уговор може раскинути и пре истека рока од 12
месеци:


уколико пружалац услуге не испуњава уговорне обавезе на начин како је уговором
дефинисано;





уколико средства за ове намене не буду предвиђена прописима којима се уређује
извршење Буџета РС за 2015. годину, Наручилац има право да уговор о ЈН без, по себе
штетних последица, једнострано раскине /откаже/, или измени /редукује-смањи обим
услуга/ и без сагласности изабраног понуђача.
у осталим случајевима уз поштовање отказног рока од 60 дана од дана достављенг
захтева за једностраним раскидом уговора.
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