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       А П А Т И Н  

 

I ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА бр. 6/2018 (1.1.5) 

 

 

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/15), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 6/2018 – набавка, 

испорука и монтажа апарата и друге опреме за домаћинствои то:  

 Измена бр. 1 

 На страни 2/48  конкурсне документације, у делу  табеле тачка 12. мења се гласи: 

12. Образац бр.7 - Модел уговора  44-47 

 

 Измена бр. 2 

 На страни 15/48 у дели IV конкурсне документације - 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ и потребни докази 

за испуњење истих, сходно члану 76. и 77. Закона, тачка 4.3. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ мења се и гласи:  

 „Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу дужан 

је да наведе назив подизвођача а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен тај подизвођач 

ће бити наведен у истом. Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу не може бити 

већи од 50 %. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче, наведене у понуди достави доказе о испуњености обавезних 

услова из дела 4.1. конкурсне докумнетације - тачке 1) до 3).  

 Доказивање испуњености услова документује се на начин предвиђен у делу 4.5. конкурсне 

документације – НАЧИН достављања доказа. 

 Услове о прописаном техничком и кадровском капацитету понуђач испуњава самостално или 

заједно са подизвођачима. Остале услове у погледу финансијског и пословног капацитета понуђач испуњава 

самостално, без обзира на број подизвођача. 

 Изменa бр. 3 

 На страни 16/48 у дели IV конкурсне документације – 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ и потребни 

докази за испуњење истих, сходно члану 76. и 77. Закона, тачка 4.4. УСЛОВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

мења се и гласи: 

 „ Понуду може поднети група понуђача.  

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из дела 4.1. конкурсне 

докумнетације - тач. 1) до 3), а додатне услове испуњавају заједно. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:  

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем и  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.“ 

 

НАПОМЕНА:  

 Ове измене чине саставни део конкурсне документације.  

 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним изменама, 

јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива  

 

 

Комисија за јавну набавку бр. 6/2018 


