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У складу са чланом 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
Републике Србије» број 124/2012, број 14/2015 и број 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ - УСЛУГА 

ДЕРАТИЗАЦИЈА И ДЕЗИНСЕКЦИЈА

Дана  24.05.2019.  године је  објављен на Портал јавних набавки и интернент  страници
наручиоца конкурсна документација у  отвореном поступку јавне набавке  за набавку услуга –
Дератизација и дезинсекција, број ЈН К 24/19,  у којој Наручиоц  врши измену на следећи начин:

I.
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К  24/19 у III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА на страни 10/38 после последњег става

Додају се нови ставови:

 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од Понуђача, чија је понуда на
основу  извештаја  комисије  за  јавну  набавку  оцењена  као  најповољнија,  да  достави
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа с тим да је дужан да наведе који су то докази као и навести у понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

 Наручилац неће  одбити  понуду као неприхватљиву,  уколико не  садржи доказ  одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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II. 

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈН  К  24/19 на  страни  29/38  у  VIII
УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ  у  тачци  3.   РОК  ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Мења се и сада гласи :

„Рок за подношење понуде је 27.06.2019. године до 11,00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до

27.06.2019. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања.“

III. 
У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈН  К  24/19 на  страни  29/38  у  VIII

УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ  у  тачци  4.   ОТВАРАЊЕ
ПОНУДА

Мења се став 1. и сада гласи :

„Јавно  отварање  понуда  почеће  истог  дана,  дана  27.06.2019.  године у  просторијама
Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12,00 часова, у Старој Градској кући, у
канцеларији 211-2.“

IV.

                     У осталом конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за ЈН
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