
Број: ЈНМВ-05-30/2018 
Датум: 26.  01. 2018. године 
  

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, а поступајући по захтеву потенцијалног 

понуђача, бр. 4888 од 26. 02. 2018. године, Наручилац ЈП за комуналну инфраструктуру и 

услуге Кикинда, у поступку јавне набавке – Штампање и ковертирање рачуна, бр. ЈНМВ-05-

30/2018, доставља следећу 

 

ИЗМЕНУ   

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

Наручилац у поступку јавне набавке – Штампање и ковертирање рачуна, бр. ЈНМВ-

05-30/2018, врши измену и појашњење Конкурсне документације, како следи:  

 

- на страни 4, део који се односи на технички капацитет, мења се и гласи: „да поседује 

или да има право коришћења без обзира на технологију штампања и ковертирања 

рачуна, минимум 2 машине за штампање и ковертирања рачуна, са минимумом 

капацитета штампања и ковертирања рачуна од 50.000 писменана дневном новоу“. 

 

- на страни 5, у делу који се односи на доказивање пословног капацитета, мења се 

алинеја 2 тако да сад гласи: - Уговор о извршеној услузи у траженој уговореној вредности и 

у траженом периоду или Потврду израђену у слободној форми, која је оверена од стране 

Наручиоца, са подацима о врсти услуге, времену извршења и вредности услуге.  

 

- на страни 9, у делу који се односи на Критеријум за доделу уговора, мења се 

реченица која гласи: Жребом ће бити обухваћене само оне понуде, које имају једнаку најнижу 

понуђену цену и исто време достављања понуде, тако да сад гласи:  „Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђенју цену и исто рок важења 

понуде.“ 

 

- на страни 10, у делу који се односи на Закључење уговора, мења се реченица  „Уговор о 

јавној набавци биће закључен у року од осам дана, по истеку рока за подношења Захтева за 

заштиту права, тако да сад гласи: „Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави 

понуђачу, којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење 

захтева за заштиту права.“ 

 

- на страни 20, у делу који се односи на Рок извршења услуге, мења се други став тако да 

сад гласи: „Рок за извршење предметне услуге и предају ковертираних рачуна ЈП Пошта 

Србије – Кикинда, износи максимално 36 сати, с тим да се период од предаје тестних 

узорака Наручиоцу до давања одобрења Понуђачу за штампу рачуна, не рачуна.  

 

- на страни 25, члан 6. модела уговора мења се став 1 тако да сад гласи: Извршилац се 

обавезује да услуге које су описану у члану 1. овог уговора, извршава месечно, сукцесивно.   

 Извршилац се обавезује да услуге које су описану у члану 1. овог уговора, извршава 

месечно, сукцесивно. „Рок за извршење предметне услуге и предају ковертираних рачуна 



ЈП Пошта Србије – Кикинда, износи максимално _____ сати, с тим да се период од предаје 

тестних узорака Наручиоцу до давања одобрења Понуђачу за штампу рачуна, не рачуна.  

 

- на страни 27 – у делу који се односи на Техничку спецификацију услуга, додаје се иза 

речи „press& seal“ – „или по технологији штампања и машинског убацивања документа у 

коверат са логом Наручиоца“. Ова реченица се додаје на одговарајућим местима у тексту 

Конкурсне документације. Даље у Теничкој спецификацији, после 210  x 99mm, додаје се 

реченица која гласи: „Рачуни, који се штампају по технологији штампања и машинског 

убацивања документа у коверат са логом Наручиоца, морају се паковати у затвореној 

коверти са логом Наручиоца“. У том случају, последња трећина рачуна је одвојена 

попречном перфорацијом од прве две трећине. Такође, на последњој трећини рачуна се 

налази вертикална перфорација за одцепљивање потврде о уплати“. 

 

- на страни 28, у делу који се односи на Техничку спецификацију услуга, мења се 

реченица „Штампа мора бити ласерска на 90гр/м2 папиру, једнобојна – црна., тако да сад гласи:   

„Штампа мора бити ласерска или инкјет штампа, на минимум 80 гр/м2 папиру, 

једнобојна – црна“ 

- у тексту Конкурсне документације, где се говори о предаји коверата у пријемној 

пошти ЈП Поште Србије, мисли се на пријемну пошту у Кикинди.   

 

У осталом делу текст конкурсне документације остаје непромењен. 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 Наручилац врши појашњење конкурсне документације, тако што одговарајуће знање и 

искуство као услов кадровског капацитета Понуђача види из Уговора о раду, јер се тражи да се 

у том уговору види опис послова, које наведено запослено лице или на други начин радно 

ангажовано лице, ради код понуђача. (Страна 5 конкурсне документације) 

 Наручилац врши појашњење конкурсне документације који се односи на изглед рачуна 

који је предмет јавне набавке. Текст рачуна је детаљно описан у Техничкој спецификацији, 

у делу који се односи на Опис захтеване услуге и потребан обим, на страни 27 и 28. Дакле, 

штампа је једнобојна (црна) и двострана, како је то у том тексу и наведено. 

 Наручилац појашњава конкурсну документацију, тако што тражи да понуђач заокружује 

цену услуге на две децимале. 

 Наручилац појашњава конкурсну документацију, у делу који се односи на Цену и услове 

плаћања (страна 19, 24 - члан 3 модела уговора и страна 29) у свим случајевима је наведено да 

се ради о цени на месечном нивоу.  

 

Позивамо потенцијалне понуђаче да уваже горе наведену ИЗМЕНУ Конкурсне 

документације и у складу са тим доставе своје понуде.  

 

Наручилац, због измене конкурсне документације продужава рок за подношење понуда 

до 02. 03. 2018. године до 13.00 сати. 

 

За Комисију за јавне набавке 

        Шибул Марица дипл. правник 


