
 
Број: ЈНMВ-06-15/2017 

Датум: 22. 12. 2017. године 

  

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац ЈП за комуналну 

инфраструктуру и услуге Кикинда, у поступку јавне набавке – ИТ опрема, бр. ЈНВВ-06-

15/2017, доставља следећу 

 

 

ДОПУНА  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ II 

 

 

Наручилац у поступку јавне набавке - ИТ опрема бр. ЈНМВ-06-15/2017, врши 

измену Конкурсне документације, како следи:  

 

- на страни 4, у делу који се односи на Услове за учешће у поступку јавне набавке, 

после обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, додаје се:  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава ДОДАТНЕ услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 

76. Закона и то:  

1. Понуђач је дужан да, за ставке под редним бројем 14, 17, 19 и 20 из техничке 

спецификације ИТ  опреме, обезбеди овлашћење произвођача понуђене опреме 

/ софтвера, да може да прода, инсталира и одржава понуђену опрему/софтвер  

за предметну јавну набавку. 

 

- на старани 4, у делу који се односи на Упутство како се доказује испуњеност тих 

услова, додаје се:  

Додатни услови  за учешће у поступку јавних набавки, доказује се достављањем  

следеће долументације: 

1. Овлашћење – ауторизација произвођача понуђене опреме /софтвера, које је дато на 

мемеорандуму произвођача, да конкретни понуђач може да прода, инсталира и 

одржава понуђену опрему и софтвер за предметну јавну набавку. 

 

- на страни 6, у делу који се односи на СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА, после наслова 

треба додати:  

Наручилац тражи од Понуђача да у циљу испуњености својих обавеза у поступку 

додељивања уговора, доставе средство обезбеђења  за озбиљност понуде и то: 

 бланко, соло меницу, попуњену на прописани начин, („без протеста“, са потписом 

овлашћеног лица и печатом понуђача)  

 менично овлашћење да се меница може наплатити, на износ од минимално 10% од 

вредности понуде – (Образац структура цена за ЈНМВ-06-15/2017 – ИТ Опрема.) 

 фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у 

банци у којој понуђач има отворен текући рачун 

 важећу потврду пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру меница 

и овлашћења НБС или одштампан извод сајта НБС из регистра меница из којег ће 



на несумњив начин бити могуће утврдити да је достављена меница регистрована. 

 Бланко, соло меница и менично овлашћење, да  Наручилац меницу може наплатити, 

мора бити потписанa од стране овлашћених лица (од лица која имају депоноване потписе 

у банци у којој понуђач има отворен текући рачун).  

 У случају да понуђач измени, допуни или опозове своју понуду након јавног 

отварања понуда или одбије да потпише уговор у законском року у случају да је његова 

понуда изабрана као најповољнија, Наручилац ће уновчити меницу.  

 Меница и менично овлашћење ће бити враћени свим понуђачима одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем.  

 Недостављање гаранције за озбиљност понуде, сматраће се битним недостатком 

понуде.  

 

      У осталом делу конкурсна документација остаје непромењен. 

 

Позивамо потенцијалне понуђаче да уваже горе наведену ДОПУНУ II Конкурсне 

документације и у складу са тим доставе своје понуде.  

 

 Због горе наведених Измена конкурсне документације, Наручилац продужава рок 

за подношење понуда до 28. 12. 2017. године до 12.00 сати. 

 

 

За Комисију за јавне набавке 

        Шибул Марица дипл. правник 
 
 

 


