Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Комисија за јавну набавку
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 4874081 F: +381 21 4874087
www.uprava.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 404-86/2016

ДАТУМ: 22.04.2016. године

I ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-86/2016
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА 2016. ГОДИНУ –
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА И ПРЕТПЛАТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.06.2016. –
31.12.2016. ГОДИНЕ, ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА
(ПАРТИЈА) ОД 1-6
- ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА –
ПАРТИЈА 5. Пакет прописа у електронској форми ПАРАГРАФ LEX +
часописи у електронском облику – Буџетски инструктор и Правни
инструктор за период од 01.06.2016. – 31.12.2016. године
(ред. бр. ЈНППБОПЗПП 1/2016) – П5

Позив и Конкурсна документација објављени
на ПЈН и интернет страници наручиоца:

18.04.2016. године

Рок за подношење понуда:

09.05.2016. године до 10:00 часова

Јавно отварање понуда:

09.05.2016. године

у 11:00 часова
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени
гласник РС» број 124/12, 14/2015 и 68/15)
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа број 404-86/2016 од 12.04.2016.
године
припремила је
I ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА 2016. ГОДИНУ –
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА И ПРЕТПЛАТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.06.2016. –
31.12.2016. ГОДИНЕ, ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА
(ПАРТИЈА) ОД 1-6
- ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА –
ПАРТИЈА 5. Пакет прописа у електронској форми ПАРАГРАФ LEX +
часописи у електронском облику – Буџетски инструктор и Правни
инструктор за период од 01.06.2016. – 31.12.2016. године
(ред. бр. ЈНППБОПЗПП 1/2016) – П5

1. У делу Конкурсне документације 6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мења се и гласи:

2/6

6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - НОВИ
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА 2016.
ГОДИНУ – ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА И ПРЕТПЛАТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.06.2016. –
31.12.2016. ГОДИНЕ, ОБЛИКОВАНА У ВИШЕ ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ
ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1- 6
ПАРТИЈА 5. Пакет прописа у електронској форми ПАРАГРАФ LEX + часописи
у електронском облику – Буџетски инструктор и Правни инструктор за
период од 01.06.2016. – 31.12.2016. године
на основу Позива за подношење понуда упућеног дана 18.04.2015. године
ЈНППБОПЗПП 1/2016 – П5
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из извода АПР)
Пословно име:

Скраћено пословно име:
Правна форма:
Адреса седишта:
Општина:

Место:

Улица:

Број:

Спрат/стан:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем поште:
Општина:

Место:

Улица:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Оснивач (*лични подаци оснивача - попуњава само предузетник):
Име и презиме:

ЈМБГ/лични број:

*

*
Претежна делатност:

Шифра делатности:

Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице
за потписивање уговора:
Особа/лице за контакт:
Деловодни број понуде:
Интернет страница на којој су докази
из чл.77. ЗЈН јавно доступни (уколико
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се не достављају уз понуду):
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
- самостално
- као заједничка
понуђача:*

понуда

групе

1.
2.
3.

*навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуду

- као понуда са подизвођачем:
Назив и седиште:

Проценат укупне вредности
набавке која ће се
поверити поизвођачу:

Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:

НАПОМЕНА:
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца
понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из
групе понуђача.
•Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца
понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о
подизвођачима.

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА
ПОНУДА
(НАПОМЕНА: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)

____________ дана од дана отварања понуда
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4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ
УГОВОРА

Предмет:

Добра-стручна литература за 2016. годину – годишња претплата и претплата
за период од 01.06.2016. – 31.12.2016. године, обликована у више посебних
истоврсних целина (партија) од 1-6
Партија 5. Пакет прописа у електронској форми PARAGRAF LEX+часописи
Буџетски инструктор и Правни инструктор за период од 01.06.2016. –
31.12.2016. године

Начин и услови плаћања:

Вирмански, на рачун понуђача, до 10 дана од дана пријема
уредно испостављеног предрачуна за добра која ће бити
испоручена.
Пакет прописа у електронској форми PARAGRAF
LEX+часописи Буџетски инструктор и Правни
инструктор за период од 01.06.2016. – 31.12.2016.
године у року од 15 дана од дана закључења уговора
и сукцесивно ажурирање до краја 2016. године.

Рок испоруке:

Понуђач је уписан у регистар понуђача
(*заокружити једну од понуђених опција)

Назив стручне
литературе:

ДА

НЕ

Пакет прописа у електронској форми PARAGRAF LEX+часописи
Буџетски инструктор и Правни инструктор за период од 01.06.2016. –
31.12.2016. године

Укупна цена без
ПДВ:
Стопа ПДВ:
Укупна цена са
ПДВ:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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2. У делу Конкурсне документације 7) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ на страни 31/39 тачка 11)1) средство обезбеђења којим
понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза: мења се и гласи:
а) средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке: /
б) средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања (предаје понуђач коме
је додељен уговор у тренутку закључења уговора, НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ)
-бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и
копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом
закључења уговора, као гаранција за повраћај аванса.
Средство обезбеђења за повраћај аванса предаје САМО понуђач коме је
додељен уговор.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења («Службени гласник РС», бр.56/2011) а као доказ понуђач уз меницу
доставља копију захтева за регистрацију менице (са датумом издавања менице,
серијским бројем менице, основом издавања - гаранција за повраћај аванса),
овереног од своје пословне банке. У супротном понуда ће се одбити због битних
недостатака као неприхватљива.
Садржина:
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио
Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и
печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред
осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења
(Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који
се издаје – 100% од укупне вредности уговора и у динарима са пдв, са навођењем
рока важности – који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Начин подношења: приликом закључења уговора.
Висина: 100 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, са пдв
Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Понуђач је дужан да понуду сачини у складу са ОВОМ изменом и да попуни
6)2) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НОВИ.У супротном понуда ће се одбити као
НЕПРИХВАТЉИВА.
Измену Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (www.uprava.vojvodina.gov.rs
- линк Јавне набавке).

Комисија:
1. Милан Станков, члан
2. Милена Јаснић, члан
3. Љиљана Бањац, члан
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