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Општина Вршац
Предшколска установа „Чаролија“
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Датум: 13.11.2014. година
ВРШАЦ
На основу 63. ст.1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), комисија за јавне
набавке објављује,

Измену конкурсне документације у поступку ЈНМВ добра
Бр. 1440/2014-набавка дечјих столова за радне собе за ПУ „Чаролија“
Вршац
Комисија за јавне набавке мења додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и чл.
76. закона и допуњује врсту, техничке карактеристике, квалитет описа добара, те стога објављује
измену Конкурсне документације у складу са чланом 63. Став 1. Закона о јавним набавкама:

1. У поглављу бр. III које носи назив Врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл. допуњује се и мења спецификација понуде
у опису предмета јавне набавке и сада гласи:

„Сто правоугаоне основе, димензије: 120*80, h=56 цм; Сто шестосед
са заобљеним ивицама. Радна површина оплемењена иверица боје
буковине дебљине 19мм, ноге ламелирана буковина.“
2. У поглављу бр. V под називом Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75
и76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова у тачки 1. Услови за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона, подтачка 1.2 се мења и
гласи:
„Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Услов у погледу финансијског капацитета:
Да у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен
позив за подношење понуде, није био ниједан дан у блокади:
Доказ: Правно лице:
Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац
БОН-ЈН). Уколико Извештај о бонитету АПР-а, не садржи податке о

блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је
објављен позив, понуђач је дужан да достави Потврду о броју дана
неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна
наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налогаКрагујевац, а која ће обухватати захтевани период.
Доказ: Предузетник ПДВобвезник, предузетник који води књиге по
систему простог/двојног књиговодства, доставља:
Потврду пословне банке код које има отворен пословни текући
рачун да није био у блокади за захтевани период или Потврду о
броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије,
Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и
налога- Крагујевац, а која ће обухватати захтевани период.
НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, задати услов о
неопходном финансијском капацитету у погледу оствареног прихода,
чланви групе понуђача испуњавају заједно. Уколико понуђач наступа
са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе, већ је
дужан дасам испуни задати услов.
-Додатни захтеви наручиоца у вези са понудом:
-У погледу услова плаћања:
Није дозвољено захтевање аванса.
-У погледу рока за плаћање фактура:
Рок за плаћање фактура износи 45 дана од дана пријема коректно
сачињене фактуре у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“,бр.
119/2012), а на основу отпремнице коју испоставља добављач, и којом је
потврђена испорука добара;
-У погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда, у супротном уколико понуђач понуди краћи рок, његова понуда
обдбиће се као неприхватљива.

-У погледу места испоруке добара:
Понуђач ће добра испоручити у „франко магацин купца“, на адресу у
седиште наручиоца: П.У. „Чаролија“, ул. Ђуре Јакшића бр. 3, 26300
Вршац.
-У погледу периода непроменљивости цена добара:
Понуђене и уговорене цене добара се не могу мењати, осим начином
предвиђеним у Уговору. Уговор се сматра закљученим какда га потпишу обе
уговорне стране.

У поглављу бр. VI под називом Упутство понуђачима како да сачине понуду у скалду са горе
наведеним изменама и допунама код поглавља бр. 2. Под називом начин на који понуда мора да
буде сачињена: код поднаслова: „Понуда мора да садржи“ на страни 13 бришу се тачке 10 и 11;

Ове измене чине саставни део Конкурсне документације бр. 1440/6-2014
од 12.11.2014.г.
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