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ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку добара уградних
ормара.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, вршимо измену конкурсне
документације за јавну набавку добара уградних ормара, настале због техничке грешке, и
то на следећи начин:
1. У конкурсној документацији на страни 9 стоји датум „без обзира на начин на који
је послата, до 05.11.2013. године до 12,00 часова“ А треба да стоји „без обзира
на начин на који је послата, до 04.11.2013. године до 12,00 часова“
2. У конкурсној документацији на страни 9 стоји датум „Јавно отварање понуда
одржаће се дана 05.11.2013. године у 12.15 часова“ А треба да стоји „Јавно
отварање понуда одржаће се дана 04.11.2013. године у 12.15 часова“
3. У конкурсној документацији на страни 9 стоји „рока од 14 дана“ А треба да стоји
„рока од 13 дана“
ПРИЛОГ: 1) Измењена страна број 9 конкурсне документације
Потребно је извршити замену приложене стране у конкурсниј документацији.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за
материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш, ул. Страхињића бана бб,, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добара: уградних ормара, број ЈНМВ 5/2013 – НЕ
ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, без
обзира на начин на који је послата, до 04.11.2013. године до 12,00 часова у писарници
наручиоца на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне
ресурсе, Регионално одељење Ниш, ул. Страхињића бана бб.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити датум и сат њеног пријема, евидентирати број понуде и понуђачу
ће на његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду
обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница
када је наручилац примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за
подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан
моменат када је понуђач послао понуду.
Наручилац ће, неблаговремену понуду одбити ка неприхватљиву.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
Јавно отварање понуда одржаће се након истека рока од 13 дана од дана када је
достављен и објављен на Порталу јавних набавки позив за подношење понуда. Уколико рок
истиче на дан који је нерадни, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први
наредни радни дан до 12.00 часова. Јавно отварање понуда одржаће се дана 04.11.2013.
године у 12.15 часова на адреси: Министарство финансија, Пореска управа Сектор за
материјалне ресурсе Регионално одељење Ниш, ул. Страхиљића бана бб., Ниш.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији наручиоца, предају
писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
Понуда мора да садржи:
Oктобар 2013. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 5/2013 9 од 40

