
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Наручилац: Градска управа
Број  IV-404-290/2020
Број ЈН К 25/20
Датум: 23.07.2020. 
Суботица,
 Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. и став 5. 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 ДОБРА – МИНИБУС (НОВИ)

ЈН К 25/20

Дана 29.06.2020. године је објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца  позив  за  прикупљање  писмених  понуда  и  Конкурсна  документација  у  отвореном
поступку  јавне  набавке  за  набавку  добра –  Минибус,  број  ЈН  К  25/20,  у  којој  Конкурсној
документацији Комисија за јавне набавке, врши измену на следећи начин:

I
                                                                                                                                        

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈН  К  25/20,  на  страни  27/38 у  VII
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ   

       у тачци 2. став 11  додаје се на крају нова подтачка:

 Понуђач у понуди доставља и списак овлашћених сервиса за сервис у гарантном
року оверен од стране произвођача или генералног увозника

          
      и став 11. тачке 2. сада гласи:

          „Понуда мора да садржи попуњене и од стране овлашћеног лица Понуђача потписане
следеће: 

 Образац 1 – Образац понуде ; 
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 Образац  2  –  Образац  изјаве  да  је  понуђач  поштовао обавезе  које  произлазе  из
важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити
животне средине  и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку ;

 Образац 3 – Образац изјаве да је подизвођач поштовао обавезе које произлазе из
важећих  прописа  о  заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити
животне средине  и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку;

 Образац  4 – Образац трошкова приппрема понуде
 Образац 5 – Образац изјаве о независној понуди;
 Меница за озбиљност понуде
 Модел уговора;
 Понуђено  возило  не  може  имати  мање  опреме  од  најнижег  пакета  опреме  у

стандардној понуди произвођача али може имати и више опреме од захтеване, с
тим што је понуђач у обавези да у понуди достави и спецификацију те опреме
са називом пакета опреме. (каталог)

 Тражени докази за обавезне услове;
 Тражени докази за додатне услове
 Ако  је  подносилац  понуде  група  понуђача  дужан  је  да  поред  горе  наведених

докумената  доставе  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према
наручиоцу обавезују  на  извршење  јавне  набавке  –  на  начин  предвиђен  у
конкурсној документацији“

 Понуђач у понуди доставља и списак овлашћених сервиса за сервис у гарантном
року оверен од стране произвођача или генералног увозника“

на страни 37/38 мења се тачка 27. сада гласи:

„27. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуде је 03.08.2020. године до 11,00 часова.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до
03.08.2020. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања.“

и на страни 37/38 мења се тачка 28. сада гласи:

„28. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно  отварање  понуда  отпочеће  03.08.2020.  године у  просторијама  Наручиоца,  у
Суботици,  Трг  слободе  1,  са  почетком  у 13,00 часова,  у  Старој  Градској  кући,  II  спрат у
канцеларији 211-2.

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању понуда

дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање понуђача.
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Записник  о  поступку  отварања понуда  потписују  сви  чланови  Комисије  и  овлашћени
представници понуђача.“

II      

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
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