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Предмет: 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку ЈН МВ 02/2017 - Рачунарска и 

комуникациона опрема (ознака из Општег речника набавки: 30230000 – Рачунарска 

опрема 

 

Комисија Агенције за заштиту животне средине, образована у складу са чланом 54, став 

2 Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15),  за 

јавну набавку мале вредности ЈН МВ 02/2017 - Рачунарска и комуникациона опрема, у 

складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС" број 124/12, 

14/15 и 68/15) врши следећу измену (допуну) конкурсне документације: 

 

 На страни број 2 конкурсне документације из реченице: ,,Образац изјаве о давању 

обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року“ 

брише се ,,и отклањање грешака у гарантном року“.  

 

НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ конкурсна документација на страни 2. има следећи 

садржај: 

 

Назив  Странa 

I     Општи подаци о јавној набавци 3 

II    Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара 4 

III   Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
6 

IV   Упутство понуђачима како да сачине понуду 8 

Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) 

до 4) ЗЈН у поступку јавне набавке  мале вредности – Образац бр. 1 
20 

Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 

1) до 4) ЗЈН у поступку јавне набавке  мале вредности –  Образац бр. 2 
21 

Образац изјаве о независној понуди - Образац бр. 3 22 

Образац структуре цене - Образац бр. 4 23 

Образац понуде – Образац бр. 5 25 

Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН-  

Образац бр. 6 
29 

Образац трошкова припреме понуде- Образац бр. 7 30 

Образац изјаве понуђача о испуњености додатних услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 76. ЗЈН, наведених овом конурсном 

докумнтацијом -  Образац бр.10 

31 

Образац изјаве о давању обезбеђења за добро извршење посла -  Образац бр. 

11 
32 

Модел уговора  33 



 

 

 

 На страни број 10. конкурсне документације у ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ 

ПОНУДЕ под тачком 11 из реченице: ,,Образац изјаве о давању обезбеђења за 

добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року“ брише се ,,и 

отклањање грешака у гарантном року“.  

На истој страни у ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ додаје се тачка 12. где се 

понуђачи обавезују да у својој понуди доставе, у складу са техничком 

спецификацијом и каталог (или извод из каталога) за добра која нуде 

 

НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ конкурсна документација на страни 10. има следећи 

садржај: 

 

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним 

условима Наручиоца. Обавезну садржину понуде чине: 

1.  Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1. ЗЈН у поступку 

јавне набавке  мале вредности, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 1; 

2.   Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. ЗЈН у 

поступку јавне набавке мале  вредности, попуњен, потписан и печатом оверен  (доставља 

се уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу)  - Образац бр. 2; 

3.    Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан,  печатом оверен- Образац бр. 

3; 

4.    Образац структуре ценe, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 4; 

5.    Образац  понуде, попуњен, потписан и печатом оверен - Образац бр. 5; 

6.   Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН  , попуњен, 

потписан и печатом оверен - Образац бр. 6; 

7.    Образац трошкова припреме понуде - попуњен, потписан и печатом оверен -  Образац 

бр. 7 

8.    Модел уговора, попуњен, потписан и печатом оверен; 

9.   Споразум о заједничком извршењу набавке  (доставља се само уколико понуду 

подноси група понуђача); 

10. Образац изјаве понуђача о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, попуњен, потписан и 

печатом оверен   -  Образац бр.10 

11. Образац изјаве о давању обезбеђења за добро извршење посла - попуњен, потписан и 

печатом оверен-  Образац бр. 11 

12. Каталог (или извод из каталога) за добра из техничке спецификације - попуњен, 

потписан и печатом оверен 

 

 

 

 



 

 

 На страни број 6. конкурсне документације у делу  II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  додаје се тачка 7 којом се 

захтева каталог за добра која се нуде 

 

 

НАКОН ИЗВРШЕНЕ ДОПУНЕ, тачка 7. изгледа овако: 

 

7. Каталог (или извод из каталога) за добра из техничке спецификације: Понуђач је 

дужан да приложи каталог са обележеном позицијом понуђених добра или извод из каталога, 

потписом и печатом оверен од стране понуђача, са сликом понуђених производа и пратећом 

техничком спецификацијом, из које ће се видети карактеристике понуђених добара за коју 

даје понуду. Уколико се доставља каталог, а исти не садржи све потребне информације за 

утврђивање испуњености услова из техничке спецификације, коју је Наручилац прописао, 

понуђачи су дужни да доставе допуну оверену од овлашћеног лица понуђача у којој ће бити 

наведени подаци који се не налазе у каталогу. 

 

 На страни број 23. конкурсне документације исправља се техничка грешка у 

Обрасцу број 3  

 

НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИЗМЕНЕ , Изјава у Обрасцу број 3. изгледа овако: 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да Понуђач 

________________________________________________________________________________ 

подноси понуду независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима 

у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН МВ 2/2017: Рачунарска и 

комуникациона опрема 

 

У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15) продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке 

мале вредности ЈН МВ 02/2017 - Рачунарска и комуникациона опрема и то: 

 

 

                      - Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је уторак  

             24. октобар 2017. године до 10:00 часова. 

 

                      - Датум отварања понуда је уторак 24. октобар 2017. године у 10:30 часова 

 

 

Овај допис представља саставни део конкурсне документације. 
 

 

 

                                                                                     Kомисијa за јавну набавку ЈН МВ 02/2017 

 


