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Република Србија  

Предшколска установа „Сунце“ 

Ул. Косовска број 36А 

Број:  462 

Дана: 24.06.2015.године  

К у р ш у м л и ј а  

 

Нa основу члaнa 63. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (''Сл. глaсник РС'', бр. 

124/2012) комисија за јавну набавку добара услуга мобилне телефоније 

доставља следеће 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.1  ПО ОСНОВУ 

ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ 

ПОНУЂАЧА ЗА ЈНМВ 10/2015 

 

Питање 1: Потенцијални понуђач је дана 22.06.2015.године, питем e-maila 

vrticsunce054@gmail.com доставио захтев за додатним информацијама са 

следећом садржином: 
 

 

У oквиру  кoнкурснe дoкумeнтaциje није прецизно одређено да ли је плаћање 

„авансно“ или „одложено“. 
 

1. Нa  стрaни  26.  кoнкурснe дoкумнeтaциje  одређен је начин плаћања као 

„авансно“ што је чланом 6.модела уговора и предвиђено : 
 

Члан 6. 

Продавац је дужан да у моменту закључења уговора Купцу достави средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања:  

- бланко сопствену меницу оверену печатом и потписану од стране лица 

овлашћеног за заступање,  

- доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије,  

- менично овлашћење. попуњено и оверено, са назначеним износом аванса са 

ПДВ (образац 7. Понуда са спецификацијом добара, који је саставни део овог уговора) 

и назнаком да је важност менице до коначног извршења уговора и 

- копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.   

 

Oвaкo пoстaвљeним критeриjумoм Наручилац жели да се заштити од немогућности 

извршења Уговора. 

 

С  обзирoм да je кoнкурснoм  дoкумeнтaциjoм унaпрeд свe прeдвиђeнo мoлимo за 

искључeњe  навeдeнoг критeриjума, како би добили што боље услове и могућност 

реалног разматрања све три понуде од стране Наручиоца. 
 

 

1. Конкурсном документацијом се одређује авансно плаћање као начин плаћања. 

2. На страни 13/33, у оквиру одељка 6.9 ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ,  у делу „Захтеви у погледу начина, рока и услова 

плаћања“, брише се „или рачуну након извршене испоруке“ .  
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3. На страни 18/33, у оквиру одељка 7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКИМ 

КАРАКТЕРИСТИКАМА - СПЕЦИФИКАЦИЈОМ,  у делу обрасца понуде који се 

налази на страни 18/33 тако што из одељка „Рок плаћања: (не краћи од 15 нити дужи 

од 45 дана)“, бришу се речи „(не краћи од 15 нити дужи од 45 дана)“, а  у делу где се 

наводи „__________ дана од дана пријема испостављеног предрачуна (авансна уплата) 

или рачуна након извршене испоруке“  бришу се речи „или рачуна након извршене 

испоруке“ 

4. На страни 26/33, у оквиру одељка 8 МОДЕЛ УГОВОРА ,  у члану 4 модела уговора, 

у оквиру става 2, бришу се речи „или рачуна након извршене испоруке“. 

 

Комисија предлаже продужетак рока за подношење понуда, сходно одредбама 

члана 63. став 5 Зaконa о јaвним нaбaвкaмa, тако да нови рок за подношење понуда 

буде 02.07.2015.године до 12,00 часова, а отварање понуда ће се обавити дана 

02.07.2015.године, у 12,15 часова на адреси одређеној конкурсном документацијом.  

 

 

Све наведене промене комисија ће бити уврстити у конкурсну документацију, 

која ће, у измењеном облику бити достављена потенцијалним понуђачима. Такође, 

измене конкурсне документације које су извршене неопходно је објавити на Порталу 

ЈН . 

 У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена. 

 

Чланови комисије за јавну набавку: 

 

Ред.

бр. 

Име и презиме Потпис 

 

1. Милица Ковачевић, члан комисије с.р. 

 

 

2.  Саша Стевановић, члан комисије с.р. 

 

 

3. Миљан Радосављевић, члан комисије с.р. 

 

 

 

 

- Прилог: Измењена конкурсна документација за ЈНМВ 10/2015 

- Достављено: свим потенцијалним понуђачима за које постоји доказ да су преузели 

конкурсну документацију 

- Измењена конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и може се 

преузети електронским путем. 

 

 

 


