СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК
Светог Саве 66, 32000 Чачак, ПИБ: 101892627, матични број: 07181817, текући рачун: 840-46661-19, 840-46667-98,
тел/факс: 032/222-302, 032/320-868, www.studentskicentarcacak.co.rs, tehnicki.sekretarsc@open.telekom.rs

На основу чл. 63 ст. 1 и ст. 5 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Студентски центар Чачак,Чачак,Светог
саве 66 (у даљем тексту: Наручилац) oбјављује ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну
набавку материјал за саобраћај: Д-1.1.6/2018 дана 15.06.2018.год.
Измену и допуну конкурсне документације
у поступку јавне набавке ЈНМВ бр. Д-1.1.6 /18
I У вези са појашњењем конкурсне документације од 14.06.2018. године, Наручилац врши измену
конкурсне документације на страни 10 дефинисано:
„Вредности у понуди морају бити исказане у динарима, са и без ПДВ-а, са свим припадајућим
трошковима, по паритету f-co магацин наручиоца.“
„Уколико два или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом, предност при
додели уговора ће имати понуда са краћим роком испоруке.“
Треба да гласи:
Место испоруке добара је бензинска пумпа,одмах по доласку возила и по динамици наручиоца.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда понуђача кроз жреб.
Жреб подразумева следеће активности:
- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, наручилац ће
организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви понуђачи који су прво
рангирани, као и свако заинтересовано лице;
- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с тим да
ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;
- Члан комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени папирић одредити
првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити другог на ранг листи тако редом
док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача;
комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни
овлашћени представници понуђача;
- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање;
- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача.
Уколико два или више понуђача нису прво рангирани, већ заједно заузимају неко
ниже
место, комисија ће спровести жреб по истом принципу.
-

II Ова измена и допуна чини саставни део конкурсне документације.
III. Рок за подношење понуда се продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Рок за подношење понуда је
22.06.2018. године до 12,00 часова.
IVКонтакт:javne.nabavkesc@mts.rs, факс 032/322-302, у радно време од 7,00-15,00 ч.
Комисија за јавне набаве

