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Датум: 26.02.2014. 

  

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12), Комисија 

за јавне набавку добара – набавка машина за земљане радове у поступку јавне набавке мале 

вредности  број 4/14, 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 БР. 4/14 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности: набавка машина за 

земљане радове се мења на следећи начин: 

 

Мења се конкурсна документација предметне набавке и гласи: 

 

1. На страни 5/36 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 05.03.2014. 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 05.03.2014.  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. 

 

2. На страни 8/36 и  9/36 одредбе о садржини понуде  додате су следеће тачке: 

 

 попуњен, потписан и оверен Образац број 9.- Потврда 

 попуњен, потписан и оверен Обрзац број 10.- Списак овлашћених сервиса на 

територији Републике Србије 

 доказе о испуњености услова из члана 76. ЗЈН у складу са поглављем - 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 Списак овлашћених сервиса на територији Републике Србије у складу са 

обрасцем број 10. и уговор који понуђач има закључен са овлашћеним сервисом.  

Ако је сам понуђач уједно и овлашћени сервисер, потребно је доставити 

овлашћење/потврду произвођача понуђених добара којим се доказује да је 

понуђач уједно и овлашћени сервисер. 
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3. На страни 15/36 додати су додатни услови за учешће у предметном поступку 

јавне набавке мале вредности: 

 

Понуђач мора испуњавати и следће додатне услове за учешће у предметном поступку јавне 

набавке и то: 

 

1.- да располаже довољним пословним капацитетом 

а) да је у претходне две обрачунске године (2012 и 2013) испоручио добра која су предмет 

јавне набавке у укупном износу, без пдв-а не мањим од 6.000.000,00 динара и као доказ 

испуњености овог услова потребно је доставити 

 потврде ранијих инвеститора/наручилаца у складу са обрасцем 9.- ове конкурсне 

документације, потписане и оверене од стране овлашћеног лица инвеститора/наручиоца  
 

2.- да располаже довољним техничким капацитетом и то:  

а) да понуђач има у власништву или закупу или лизингу доставно возило за испоруку 

предмета јавне набавке и 

као доказ испуњености овог услова потребно је доставити фотокопију саобраћајне дозволе 

са очитаним подацима и уговор о закупу (ако је возило узето у закуп),  уговор о лизингу 

(ако је возило узето на лизиг) 

б) )  да је ауторизован од стране произвођача добара да испоручи добра који су предмет ове јавне 

набавке и 

као доказ испуњености овог услова потребно је доставити  Изјаву/Ауторизацију произвођача добара 

којом се овлашћује понуђач да нуди предметна добра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


