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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
ЈАВНА НАБAВКА – ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, РАЧУНАРСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ЈАВНА НАБАВКА бр. 07/14 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12), Наручилац у року 
предвиђеном за подношење понуда, врши следеће измене Конкурсне документације у предметном поступку: 
 

- На страни 3, одељак III, тачка 3. мења се и гласи: 
3. Период испоруке:  
У року од 15 дана од дана достављања захтева Наручиоца. 
 

- На страни 6, одељак VI, тачка 1., додаје се став 3. који гласи: 
Понуђач може, техничку спецификацију понуђене опреме, као део понуде, доставити на страном језику 
 

- На страни 6, одељак VI, тачка 2., у делу „ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ“, додаје се тачка који гласи: 
Техничку спецификацију понуђене опреме 
 

- На страни 8, одељак VI, тачка 5., подтачка 5.2, мења се и гласи: 
5.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара  
Место испоруке је адреса Наручиоца – Видиковачки венац 73, 11090 Београд.  
Рок испоруке је петнаест дана од дана достављања захтева Наручиоца. 
 

- На страни 32 (Модел уговора-партија 1), мења се члан 4. став 3. и гласи: 
Извршилац се обавезује да тражена добра из партије 1 испоручи у року од 15 дана по добијеном налогу 
Наручиоца и одговоран је за њихов квалитет, сагласно прописима и стандардима за ту врсту добара.  
 

- На страни 35 (Модел уговора-партија 2), мења се члан 4. став 3. и гласи: 
Извршилац се обавезује да тражена добра из партије 2 испоручи у року од 15 дана по добијеном налогу 
Наручиоца и одговоран је за њихов квалитет, сагласно прописима и стандардима за ту врсту добара. 
 

- На страни 38 (Модел уговора-партија 3), мења се члан 4. став 3. и гласи: 
Извршилац се обавезује да тражена добра из партије 3 испоручи у року од 15 дана по добијеном налогу 
Наручиоца и одговоран је за њихов квалитет, сагласно прописима и стандардима за ту врсту добара. 
 
 
Истовременo у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији време за достављање и отварање понуда 
мења се тако да гласи: 

Рок за подношење понуда: 31.10.2014 године до 10,00 часова, а јавно отварање понуда обавиће се 
31.10.2014, године у 11,00 часова. 
 
Напомена:  
- Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 
- Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменама и 
допунама конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива. 
 

Комисија за јавну набавку бр.07/14 


