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Број: 5.2.- 3635  
Датум: 12.02.2014. 
  
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12), Комисија 

за јавне набавку услуга – Набавка и испорука мобилне станице за препумпавање у поступку 

јавне набавке мале вредности број ј.н. 194/13  по позиву за подношење понуда  

објављеном на Порталу јавних набавки у року предвиђеном за подношење понуда врши 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ БР. 194/13 

 
Конкурсна документација у поступку јавне набавке број ј.н. 194/13  јавне набавке добара: 
Набавка и испорука мобилне станице за препумпавање се мења на следећи начин: 

 
Мења се конкурсна документација предметне набавке и гласи: 
 

1. Страна 9/35. У тачки 11. Одредбе о садржини понуда  додаје се следећа тачка:  
 

 каталог произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим 
карактеристикама добара која нуди, и из кога наручилац недвосмислено може 
утврдити да понуђенo добрo одговара захтеву из конкурсне документације или  
извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање 
издато од стране произвођача добара које мора да садржи све техничке 
карактеристике добара која се нуде, а према захтеву наручиоца. Понуђач је дужан 
да у каталогу означи производ који је предмет понуде. 

 
       2. На Страни 15/35 избрисан је додатни услов који се односио на технички капацитет.  
Тај додатни услов се више не тражи. 
  

3. На страни 5/35 мења се датум отварања понуда: 
 
 

7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у 
позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 19.02.2014. године до 12:00 
часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се 
неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 
Наручиоца, дана 19.02.2014.  године са почетком у 12:30 часова.  
 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре 
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у 
овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом 
овлашћеног лица понуђача. 
 

4. На страни 18/35 у техничкој спецификацији додата последња тачка која  гласи: 
 
'' Уз понуђени дизел електрични агрегат доставити  важећи CE сертификат за добро које је 
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предмет понуде.'' 
 

5. На страни 32/35 у моделу уговора мења се члан 7. који  сада гласи: 
 

                                                       Члан 7.- 
 
Продавац се обавезује да ће приликом испоруке добра доставити купцу: 
 
- Упутство за рад и одржавање дизел електричног агрегата на српском језику, 
- "тест сертификат" да је исти тестиран  под оптерећењем,  
- важећи CE сертификат и 
- сву документацију неопходну за регистрацију. 

 
 
 

 
 


