РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ
Број: 2074/8-51-06/2020
Датум: 16.07. 2020. године
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације ЈН 1/2020Р, за јавну набавка мале вредности радова
- Поплочавање платоа испред пословне зграде, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник“ РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
У складу са чл.63. Закона о јавним набавкама врше се измене и конкурсне документације на следећи начин:
1. На страни број 22/39 конкурсне документације, поглавље VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:
"1) Након тачке 17. у табели додају се два реда у којима се уписује укупна понуђена цена;
У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације број 22/39.
2. На страни број 8/39 конкурсне документације, у тачки 2, мења се реченица "Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.07.2020. године, до 10:00 сати последњег
дана рока." и сада гласи "Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
22.07.2020. године, до 10:00 сати последњег дана рока."
У прилогу се налази измењена страна конкурсне документације број 8/39.
Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењене стране
конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део конкурсне документације.

КОМИСИЈA
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Израда подлоге oд цементне кошуљице и поплочавање степеништа, са
нивелацијом са тротоаром
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УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а:
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ-ом: ___
Б. Начин извршења радова:
 Радови ће се изводити по упутству надзорног органа, којег ће одредити Наручилац, без кога се не
могу извршити никакве измене.
 Радови ће се изводити у складу са Извештајем геомеханичких испитивања носивости конструкције,
који се налази у Прилогу 1. ове конкурсне документације и саставни је део спецификације.
 Извођач треба да достави потребне атесте пре уградње материјала.
 Наручилац бира боје и облик бехатон плоча
 Радови се изводе до утрошка средстава предвиђених у финансијском плану Института за 2020.
годину.
Рок за завршетак радова је ___________ календарских дана (не може бити дужи од 30 дана) од дана
потписивања уговора.
Гаранција за извршене радове _____ месеци. (не може бити краћа од 24 месеца)
Рок важења понуде: _______ дана од дана отварања понуда. (не може бити краћи од 30 дана)
Рок плаћања: _______ (словима) дана од дана службеног пријема рачуна. (Рок плаћања не може бити
краћи од 30 дана од дана службеног пријема исправно испостављених рачуна ( три рачуна) уредно
регистрованих у Централном регистру фактура, а након оверених привремених ситуација и извршеног
надзора , којим се доказује да су радови извршени. Исплата за извршене радове се врши на основу
испостављеног рачуна за сваку привремену ситуацију.)
Рок за отклањање недостатака је ________________ (не може дужи од 3 дана) дана од дана пријема
Записника о недостацима.
Рок за решавање рекламације је ___________ (не може бити дужи од 3 дана) дана од обавештавања о
неисправности писменим путем.
Датум
_____________________________

Понуђач
________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити и потписати.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за
сваку партију посебно.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:11000 Београд, Стевана Бракуса 2, са назнаком: ,,НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ број 1/2020Р”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 22.07.2020. године, до 10:00 сати последњег дана рока без обзира на начин достављања
понуде.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Доказе захтеване Конкурсном документацијом
 Обрасце из Конкурсне документације
 Потписан и попуњен модел уговора
 Све странице морају бити парафиране
3. ПАРТИЈЕ
Није предвиђено да се јавна набавка спроводи по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је
одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 11000 Београд, Стевана Бракуса 2, са
назнаком:
„Измена понуде за поступак јавне набавке радова - Поплочавање платоа испред пословне зграде, бр.
1/2020Р, НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за поступак јавне набавке радова - Поплочавање платоа испред пословне зграде, бр.
1/2020Р, НЕ ОТВАРАТИ” или
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