
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Наручилац: Градска управа
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Датум: 24.07.2020. 
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 ДОБРА – ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР НА САОБРАЋАЈНИЦАМА ГРАДА

СУБОТИЦЕ
ЈН К 39/20

Дана  13.07.2020. 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 –  Опрема за видео надзор на саобраћајницама града
Суботице, број ЈН К 39/20, у којој Конкурсној документацији Комисија за јавне набавке, врши
измену на следећи начин:

I
У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈН  К  39/20 у  поглављу  II  ТЕХНИЧКА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

             на крају Техничке спецификације – Обрасца структуре цена додају се речи:

„Напомена: Понуђач треба да приложи уз понуду каталог,  извод из каталога или
техничку спецификацију понуђене опреме или неки други доказ из којег се може утврдити
коју опрему понуђач нуди за тачку 5. ВИДЕО НАДЗОР-ОПРЕМА, подтачка 1.“
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II
                                                                                                                                        

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 39/20, на страни 37/49 у поглављу VII
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ   

       у тачци 2. став 10  брише се реч:

„оверене“
          
      и став 10. тачке 2. сада гласи:

„Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позива и
конкурсне  документације  и  ако уз  тражене доказе  из  Упутства  како  се  доказује  испуњеност
услова поднесе и следеће обрасце, попуњене и од стране овлашћеног лица потписане.“

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

 „Понуђач  треба  да  приложи  уз  понуду  каталог,  извод  из  каталога  или  техничку
спецификацију понуђене опреме или неки други доказ из којег се може утврдити коју
опрему понуђач нуди за тачку 5. ВИДЕО НАДЗОР-ОПРЕМА, подтачка 1.“

       
     и став 11. тачке 2. сада гласи:

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

 Образац 1 – Образац понуде ; 
 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;
 Модел уговора;
 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  треба  да  приложи  уз  понуду  каталог,  извод  из  каталога  или  техничку
спецификацију понуђене опреме или неки други доказ из којег се може утврдити коју
опрему понуђач нуди за тачку 5. ВИДЕО НАДЗОР-ОПРЕМА, подтачка 1.
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III    

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
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