
 

 

Дел.бр. 3846 

Датум: 09.12.2014. 

Страна 1 од 3          

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

ПРЕДМЕТ:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – отворени поступак – добара –

потрошни материјал и прибор за васпитно образовни рад ,обликована у две партије  ред. бр. Д 14-12 

 

На основу  члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12) достављамо 

информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке добара – потрошни материјал 

и прибор за васпитно образовни рад ,обликована у две партије  ред. бр. Д 14-12 

 

-Измена Конкурсне документације објављене 01.12.2014. године се односи на: 

 

- Страна 4-8-у делу –техничка спецификација за партију 1 –Материјал за васпитно образовни 

рад мења се у целости тако да сада важи измењена верзија исте - у измењеној и допуњеној 

верзији се налази на страни 4-5, 

- Страна  10-После спецификације за Партију 2 – у делу техничке карактеристике , после 

реченице : Понуђач је дужан да уз понуду достави узорке појединих артикала из техничке 

спецификације понуде додаје се :(Страна 10-додатни услови из члана 76.ЗЈН које понуђач 

мора да испуни) -  у измењеној и допуњеној верзији се налази на страни 7 

- Страна 12-у делу Додатни услови из члана 76  ЗЈН које понуђач мора да испуни –брише се 

тачка 1-пословни капацитет  

- Страна 13- тачка 2-финасијски капацитет-мења се и сада гласи: 

                    1. Да понуђач располаже са довољним финансијским капацитетом –потребно je да је 

понуђач за претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013) остварио приход : 

-у износу од 16.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом уколико уколико се подноси понуда за 

целокупну јавну набавку, или само за партију 1, и, односно 

- у износу од минимум 3.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом - уколико се подноси понуда 

само за партију 2 
     Доказ: 

a) За правна лица и предузетнике који воде књиге по систему двојног књиговодства-Извештај о 

бонитету – БОН ЈН образац , који издаје Агенција за привредне регистре који мора да 

садржи: cтатусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три 

обрачунске године  (2011, 2012 и 2013), показатељ за оцену бонитета за претходне три 

године. 

-       б) За приредузетнике који воде пословне књиге по систему простог књиговодства –билан 

успеха обављање делатности за 2011.,2012., и 2013. годину.- у измењеној и допуњеној 

верзији се налази под тачком 1)на страни 9. 

 

      - Страна 13-тачка 3) – технички капацитет-уместо да располаже са најмање 1 транспортним 

возилом сада се тражи са два возила-.- у измењеној и допуњеној верзији се налази под тачком 

2) на страни 9. 

- Страна 13- кадровски  капацитет-уместо три радника сада стоји пет радника у измењеној и 

допуњеној верзији се налази под тачком 3) на страни 10. 

 



-Страна 13 и 14-тачка 5)-Узорци-убацује се :Узорке треба доставити за артикле под редним 

бројевима:  

За партију 1: 

1,2,5,6,7,8,23,31,32,34,35,36,37,40,43,44,46,52,57,62,66. 

За партију 2: 

1,9,18,24,29,32,34,37.- у измењеној и допуњеној верзији се налази под тачком 5) на страни 10. 

 

-Страна 16-у делу понуђач доставља следећу документацију-тачка 13 мења се и сада гласи: Узорци 

за артикле, наведене на страни 10-додатни услови ,из техничке спецификације понуде - у 

измењеној и допуњеној верзији се налази под тачком 13 на страни 13. 

 

 

-Страна 17 - Рок важења понуде – минимум 30 дана се мења и сада гласи минимум 60 дана - у 

измењеној и допуњеној верзији се налази на страни 13. 

 

-Страна 17-средства финансијског обезбеђења – део као средство финансијског обезбеђења 

испуњења уговорних обавеза – мења се и гласи: 

    Као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач/и – 

Продавац/ци, биће у обавези да достави/е, посебно за сваку партију за коју је/су изабран/и: 

- у року до 8 дана од дана потписивања уговора - банкарску гаранцију за добро извршење 

посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је 

неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора и рок важности 30 дана 

дужи од уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе. - у измењеној и допуњеној 

верзији се налази на страни 14. 
 

- Страна 17- локација за испоруку- мења се и гласи: 

  Испорука материјала ће се обављати у року максимално до осам дана од дана потписивања уговора 

а на основу отпремнице коју испоставља Продавац којом је потврђена испорука добара и Записника 

о квалитативном и квантитативном пријему добара.  

Испоручилац је дужан да целокупну количину материјала изврши одједном у року максимално до 

осам дана од дана потписивања уговора. 

Изабрани понуђач – Продавац, ће бити у обавези да, у року одређеном у понуди, изврши испоруку 

добара која су предмет набавке на локацији: Централни магацин, Нехруова 126. 

Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.  

Испорука се реализује радним данима. . у измењеној и допуњеној верзији се налази на страни 14. 

 

-Страна 18-у делу Начин и услови плаћања, рок испоруке и обезбеђивање гаранције квалитета 

брише се: Рок испоруке не може бити дужи од 7  календарских дана од дана закључења уговора. 

Општи гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана извршене испоруке предметних добара у 

целости а уместо тога сада стоји: Рок испоруке не може бити дужи од 8 календарских дана од дана 

закључења уговора. у измењеној и допуњеној верзији се налази на страни 14. 

 

-Страна 21 у делу Критеријум за доделу уговора брише се : Понуђени рок испоруке не може бити дужи 

од 7  календарских дана а уместо сада стоји: Понуђени рок испоруке не може бити дужи од 8  

календарских дана. у измењеној и допуњеној верзији се налази на страни 18. 
 

-Страна 24-образац понуде-подаци о понуди (и за партију 1 и партију 2)- уместо минимум 30 дана се мења 

и сада гласи минимум 60 дана - у измењеној и допуњеној верзији се налази на страни 21. 
 

-Страна 25-Списак испоручених добара -образац 2 се избацује из конкурсне документације тако да 

га у измењеној и допуњеној верзији нема. 

 



-Страна 26-30 -Образац структуре цене за партију 1-Образац 3а-мења се у потпуности тако да сада 

важи нова измењна верзија - у измењеној и допуњеној верзији је сада то Образац 2а који 

се налази на странама 22-25. 

 

       - Страна 31-33-Образац структуре цене за партију 2-Образац 3б- у измењеној и допуњеној 

верзији је сада то Образац 2б који се налази на странама 26-28. 

 

-Страна 35-модел уговора за партију 1-члан 4. средства обезбеђења мења се и сада гласи: 

 

Продавац се обавезује да Наручиоцу достави  

 

- у року до 8 дана од дана потписивања уговора - банкарску гаранцију за добро извршење посла, у 

износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је неопозива, 

безусловна и на први позив наплатива без приговора и рок важности 30 дана дужи од 

уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе.- у измењеној и допуњеној верзији 

се налази на страни 30. 

 

-Страна 39- модел уговора за партију 2-члан 4. средства обезбеђења мења се и сада гласи: 

 

Продавац се обавезује да Наручиоцу достави  

 

- у року до 8 дана од дана потписивања уговора - банкарску гаранцију за добро извршење посла, у 

износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати клаузуле да је неопозива, 

безусловна и на први позив наплатива без приговора и рок важности 30 дана дужи од 

уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе.- у измењеној и допуњеној верзији 

се налази на страни 34. 

 

 

-Уз овај допис прилажемо измењену и допуњену верзију конкурсне документације  (са горе 

поменутим изменама којe чинe саставни део конкурсне документације) и која  важи уместо  

првобитно објављене конкурсне документације. 

 

 

 

                                                                                                 Комисија за јавну набаву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


