
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Наручилац: Градоначелник
Број  II-404-204/2019
Број ЈНМВ П 06/19
Датум: 22.05.2019. 
Суботица, Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ – УСЛУГА ШТАМПАЊА (ВИЗИТКАРТИ, РЕКЛАМНИХ

МАТЕРИЈАЛА И ДР.)
ЈНМВ П 06/19

Дана  22.05.2019. године је објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца позив за прикупљање писмених понуда и Конкурсна документација у поступку јавне
набавке  мале  вредности за  набавку  услуга  –  Услуга  штампања  (визиткарти,  рекламних
материјала  и  др.),  број  ЈНМВ П 06/19,  у  којој  Конкурсној  документацији  Комисија  за  јавне
набавке, врши измену на следећи начин:

                                                                                                                                                                 
                                                                            I

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈНМВ  П 06/19,  у  ОБРАСЦУ  ПОНУДЕ
(ОБРАЗАЦ 1), на страни 16/32, :
            
          

МЕЊА СЕ И САДА НОВА ЗАДЊА СТРАНА ОБАСЦА ПОНУДЕ ГАЛАСИ !!!!!!

((Напомена:  Понуђачи  су  у  обавези  да  приликом  подношења  понуде  доставе
измењену задњу страну, 16/32,  Обрасца понуде, који се налази у наставку)
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Рок и начин плаћања
Сукцесивно, по извршеним појединачним писпорукама предмета
набавке на основу наруџбенице, у року од 45 дана од дана пријема
исправних  фактура  и  потписаних  отпремница  од  стране
Наручиоца, 

Рок важења понуде ______ дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 30 дана)

Рок за за изврешење оквирног 
споразума:

Сукцесивно, до утрошка средстава, а најдуже у трајању од 12
месеци, од дана закључења оквирног споразума

Понуђач је дужан да изврши услугу након појединачних налога
Наручиоца у року од 15 дана, од дана пријема наруџбе Наручиоца

Стопа ПДВ:                                        __________________ %

Место испоруке: Францо седиште Наручиоца

Напомена:

Понуду сачинити према спецификацији услуге која је предмет јавне набавке,  
Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца,
Понуда са варијантама није дозвољена,
Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора,
Цена се исказује у динарима и мора да садржи све трошкове и попусте понуђача, 
Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача  образац  понуде  попуњава,  потписује  и  оверава  печатом
овлашћени члан групе понуђача (носилац посла)
Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем,
У случају да има више чланова групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући део  обрасца
копирати у довољном броју примерка,
  

Како  образац  понуде  садржи све  елементе  структуре  цена,  образац  структуре  цене  се  неће  посебно
сачињавати сходно члану 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки („Службени гласник Републике Србије“  број 86/15).

Датум: М.П. Потпис понуђача
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II

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈНМВ П 06/19 на  страни  32/32  у  VII
УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ  у  тачци    16  .     РОК  ЗА  
ПОДНОШЕЊЕ   И ОТВАРАЊЕ   ПОНУДА     

Мења се и сада гласи :

  „Рок за подношење понуда је дана 03.06.2019. године до 11:00 часова, у ком року понуда
треба да стигне до Наручиоца, без обзира на начин достављања.

Понуда  која  је  поднета  по  протеку  наведеног  рока,  сматраће  се  неблаговременом  и
Наручилац  ће  такву  понуду  вратити  понуђачу  неотворену,  са  назнаком  да  је  поднета
неблаговремено.

Јавно  отварање  понуда  ће  се  обавити дана  03.06.2019.  године  у  12:00  часова,  у
просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1,  II спрат, канцеларија 211-2. Отварању
понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који
своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда.“

                                                                   III
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
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