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На основу члана 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку
чији је предмет набавка добара – Информациони систем - ПИМИС, ЈН 11/2020, врши
измену Конкурсне документације на начин који следи.
У конкурсној документацији, поглавље IV Упутство понуђачима како да
сачине понуду, у оквиру тачке 14. Средство финансијског обезбеђења, брише се подтачка
14.1. Сопствена меница за озбиљност понуде. С тим у вези, у оквиру поглавља VI Обрасци
који чине саставни део понуде брише се образац меничног овлашћења за озбиљност
понуде - Образац 10.
Даље, у оквиру поглавља VII Модел уговора, тј. у моделу уговора члан 11. мења
се и гласи:
„Члан 11.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим уговором,
рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје, који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли
бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве,
земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови),
императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити
другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
Уколико околности више силе трају дуже од 30 (словима: тридесет) дана,
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа.ˮ
Напомена:
Остали делови конкурсне документације остају непромењени.
Горе наведена измена се сматра саставним делом конкурсне документације за
јавну набавку у отвореном поступку – Информациони систем - ПИМИС, ЈН 11/2020.
Ова измена конкурсне документације, објављена је на Порталу јавних набавки
и интернет страници Наручиоца дана 5. август 2020. године.
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