Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/938-6
Датум:29.03.2016 године.
На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012,14/2015 и
68/2015”) Комисија за јн 09-1/2016 - Радови на хитним интервенцијама водовода и канализације:
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на порталу ЈН и на својој
интернет страници.

На страни 32. у КД за ЈН 09-1/2016- Радови на хитним интервенцијама водовода и канализације
Наручилац је навео:

ОБРАЗАЦ 11. МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ДУЖНИК: _________________
Седиште: _______________
Матични број: ______________
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: ____________
Код банке: _________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Дом здравља Земун, (Поверилац)
Седиште: Београд-Земун, Рада Кончара 46
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије
и овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд,Рада Кончара 46, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од
укупне вредности
понуде за ЈНМВ 09-1/2016-„Радови на хитним интервенцијама водовода и канализације“, што номинално износи
а по основу гаранције за озбиљност понуде.

динара без ПДВ-а,

Рок важења ове менице је од ______ 2016.године до _______ 2017.године
Овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд, Рада Кончара 46, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста»
и трошкова, 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
потписа код наведене банке.

стране овлашћеног лица за заступање (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих

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 и место издавања
Овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
Менице

______________

____________________

Mесто и датум

Потпис овлашћеног лица
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