
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15,68/15) 

у поступку јавне набавке мале вреднсоти бр. ЈНМВ 62/19, измену и допуну конкурсне 

документације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП 

''Скијалишта Србије''  

 

 

 

ЈНМВ 62/19 

РАЗНИ АПАРАТИ 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

БР.1 ОД 27.11.2019. 

 

 

 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку – РАЗНИ АПАРАТИ, и то: 

- На страни 8/29, додаје се  

НАПОМЕНА:  

- За позиције под редним бројем 1 и 3, понуђач је у обавези да достави узорак 

понуђеног добра. 

 

- Уколико понуђач не достави тражене узорке,  понуда се неће разматрати и биће 

одбијена као неприхватљива. 

 

- Попуњавањем и потписивањем обрасца техничке спецификације, понуђач потврђује 

да понуђена добра одговарају свим траженим техничким карактеристикама 

наведеним у техничкој спецификацији конкурсне документације.  

 

На страни 14/29,  у делу „Понуда мора да садржи“ додаје се тачка 7, и то: 

 

• Понуђач је у обавези да за позиције из техничке спецификације за које нуди 

одговарајућа добра, достави: 

-ауторизацију од произвођача или овлашћеног заступника. 

 

Тако да сада гласи : 

 

Понуда мора да садржи: 

 

• Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним 

набавкама, потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена печатом  

• Образац понуде, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен 

печатом 

• Образац структуре цена, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и 

оверен печатом 

• Модел уговора, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен 

печатом 



• Изјава о независној понуди понуђача, потписана од стране одговорног лица 

понуђача и оверен печатом  

• У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде, попуњени и 

оверени обрасци и изјаве из конкурсне документације, за то предвиђени 

• Понуђач је у обавези да за позиције из техничке спецификације за које нуди 

одговарајућа добра, достави: 

-ауторизацију од произвођача или овлашћеног заступника. 

 

 

Рок за предају понуда помера се за 06.12.2019. године, најкасније до 12 часова. 

 

 

Измене и допуне су саставни део конкурсне документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 62/19 

 


