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Број:5.2.-20708 

Датум: 25.07.2014. 

  

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

јавну  набавку у  отвореном поступку   – набавка рачунарске и пратеће опреме  бр. 17/14-С , 

образована Решењем број 5.2-17336/1 дана 25.06.2014. године по позиву за подношење понуда 

објављеном на Порталу јавних набавки дана 07.07.2014. године у року предвиђеном за 

подношење понуда врши: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ЈН. БР. 17/14-С , 

 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке велике  вредности набавка рачунарске и 

пратеће опреме  бр. 17/14-С ,  се мења на следећи начин: 

У одељку УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ мења се тачка 3.1. 

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ и сада гласи: 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику, а део понуде који  се  односи на техничке 

карактеристике, квалитет и техничку документацију може  бити дат  и на енглеском језику. 

Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде 

преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод 

тог дела понуде. 

У складу са наведеном изменом мења се и тачка 3.12 ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ и сада 

гласи: 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности 

и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а 

према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се 

доставља наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику. 

 

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 

76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у конкурсној 

документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин одређен конкурсном документацијом. 

 

 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине, 

 доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76., 

предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом, 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда, 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене, 
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 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5. – Изјава понуђача о финансијској гаранцији 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Модел уговора у складу са  понудом,  

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 7. – Изјава понуђача о независној понуди, 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 8. – Образац трошкова припреме понуде, 

 обрасце и доказе у складу са тачком 3.10. овог упутства у случају да група понуђача подноси 

заједничку понуду, односно 3.11. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

- техничку документацију понуђене опреме из које се недвосмислено могу   потврдити  

карактеристике понуђене опреме. Tехничкa документација понуђене опреме може бити дата и  

на енглеском језику , а у складу са тачком 3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ Конкурсне документације. 

Такође се у складу са наведеним изменама мења и уводни део Техничке спецификације на 

страни 48/57 конкурсне документације који сада гласи: 

Предмет  јавне набавке је набавка рачунарске и пратеће опреме. Испорука је сукцесивна, односно за 

сво време трајања уговора о јавној набавци. 

 

Наручилац задржава право да приликом преузимања добара иста провери и врати уколико се покаже да 

је неисправна или не одговара квалитету који је прописан. 

 

Уколико  испоручено добро не одговара уговореном квалитету, ново добро уговореног квалитета се 

испоручује Наручиоцу . 

 

У понуди је потребно доставити техничку документацију понуђене опреме из које се 

недвосмислено могу потврдити карактеристике понуђене опреме. Tехничкa документација 

понуђене опреме може бити дата и на енглеском језику. 

 

 

 

Наведене измене се налазе у измењеној конкурсној документацији која је објављена на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца и сви заинтересовани понуђачи могу 

да исту преузму.Рок за подношење понуда у предметном поступку остаје непромењен. 

 

 

 

ЈКП Водовод и канализација 

                                                     Комисија за јавне набавке 

 

 


