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В Р Ш А Ц 

 

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. 1389/2014-набавка дидактичког материјала за ПУ „Чаролија“ Вршац 

 

Комисија за јавне набавке мења додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и чл. 76. 

Закона те стога објављује измену Конкурсне документације у складу са чланом 63. Став 1. Закона о јавним 

набавкама: 

 

- 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 налога- Крагујевац, 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 15 бришу се тачке 10 и 11; 

  

Ове измене чине саставни део Конкурсне документације бр. 1389/6-2014 од 

04.11.2014.г. 
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