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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д. директора Управе
за заједничке послове покрајинских органа број 404-115/2020-01 од 20.03.2020. године
припремила је

I ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ИП ТЕЛЕФОНИ НИЖЕ КЛАСЕ СА ЛИЦЕНЦАМА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ 7/2020

1) У

конкурсној документацији у делу 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., тачка
2.3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, текст: „Добављач
гарантује Наручиоцу за испоручена добра минимум 12 месеци“, мења се и гласи:
„Добављач гарантује Наручиоцу за испоручена добра минимум 24 месеца.“

2) У конкурсној документацији у делу 6. Обрасци који чине саставни део понуде, постојећи
Образац 6.1. образац понуде, замењује се Новим обрасцем понуде, који се налази у
прилогу;

3) У конкурсној документацији у делу 8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ,

у тачки 9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде, текст: „9.3. Рок
испоруке добара: максимални рок испоруке је 20 календарских дана од дана закључења
уговора. 9.4. Гарантни рок: Добављач гарантује Наручиоцу за добра у периоду од
минимум 12 месеци“, мења се и гласи:
„9.3. Рок испоруке добара: максимални рок испоруке је 45 календарских дана од дана
закључења уговора.
9.4. Гарантни рок: Добављач гарантује Наручиоцу за добра у периоду од минимум 24
месеца.“
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НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ИП ТЕЛЕФОНИ НИЖЕ КЛАСЕ СА ЛИЦЕНЦАМА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,
на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs
дана 24.04.2020. године
ЈНМВ 7/2020
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
*подаци из 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:
Претежна делатност:
Шифра делатности:

Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице за потписивање уговора:
Особа/лице за контакт:
Деловодни број понуде и датум:
Интернет страница на којој су докази из
чл. 77. ЗЈН јавно доступни уколико се не
достављају уз понуду,
(ако се даје изјава не треба попуњавати):

Понуђач се налази у регистру понуђача
АПР:

да

не

Меница регистрована у Регистру меница
НБС

да

не

Оснивач (лични подаци оснивача – попуњава само предузетник):
Име и презиме:

ЈМБГ/лични број:
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2) ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ :
- самостално
- као заједничка понуда групе понуђача:
Скраћено пословно име (назив) члана
групе понуђача:

Место, општина и адреса седиште члана групе
понуђача

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у заједничкој
понуду.

- као понуда са подизвођачем:
Скраћено пословно име
(назив) и место и адреса
седишта подизвођача:

Проценат укупне
вредности набавке
која ће се поверити
подизвођачу:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

НАПОМЕНА:

Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде обавезно се
доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача.

Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде обавезно
се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о подизвођачу

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

Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуда
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4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Предмет:

добра – ИП телефони ниже класе са лиценцама

Укупна цена без ПДВ:

динара

ПДВ:

динара

Укупна цена са ПДВ:

динара

Начин, рок и услови
плаћања:
Рок испоруке добара:
*максимални рок испоруке je 45
календарских дана)

Гарантни рок
*минимални гарантни рок је 24

вирмански, на рачун понуђача, у року до 45 дана од дана
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручена добра и
пратеће документације.
__________________ дана од дана закључења уговора
_______________ од дана испоруке добара

месеца

Место испоруке добара:

Зграда Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина 16, Нови
Сад

ПОНУЂАЧ
____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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3. У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје непромењена.
4. Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом на НОВОМ ОБРАСЦУ.
5. Сходно ставу 1. члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације, без
одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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