
                                                     
  

 
 

          
 
Наручилац 

Општинска управа 
општине Петровац на 
Млави 

 
Адреса С. Владара 165 
 
Место 

12 300 Петровац на 
Млави 

 
Број одлуке 404-50/2018-02-05 
 
Датум 04.03.2018. године 
                                                                    
    

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) ,  
наручилац мења и допуњује конкурсну документацију коју можете преузети на 
Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 
 

Образложење 
 

У поступку спровођења  јавне набавке – Набавка канцеларијских столица,  под 
бр:404-50/18-02, комисија Наручиоца констатовала је да је у конкурсној документацији 
дошло до техничке грешке на страницама  14, 22 и 28. Услови који се односе на рок 
испоруке предметних добара извршена је измена у смислу да  испорука за столице 
под редним бројем 1 и 3 у року од 10 календарских дана од дана потписивања 
уговора  изврши измена истих и то: 
Рок испоруке извршити за столице под редним бројем 1 и 3 у року од 30 календарских 
дана од дана потписивања уговора, а за столице под редним бројем 2 у року од 35 
календарских дана од дана потписивања уговора. 
Те ће у том смислу бити извршена исправка конкурсне документације утолико што ће 
се на страницама 14,22 и 28. извршити измена конкурсне документације. 
 
 
У прилогу су Вам дати обрасци са извршеним изменама конкурсне документације 
јавне набавке за Набавку канцеларијских столица бр.јн. 19/2018. 
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     
  

 
 

 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач.1)до 
6) Закона и то податке о: 
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
• понуђачу који ће издати рачун, 
• рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари.  
 
9. Начин и услови плаћања, рока, места и начина испоруке  као и друге 
околности од  којих зависи прихватљивост понуде   
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је по пријему фактуре, а најкасније у року од 45 (четрдесетпет) дана од 
дана испостављања фактуре за испоручену робу. Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 
Авансно плаћање није дозвољено. 
9.2. Рок, место и начин испоруке добара: 

Испоручилац се обавезује да испоруку и монтажу предметних добара извршити 
за столице под редним бројем 1 и 3 у року од 30 календарских дана од дана 
потписивања уговора, а за столице под редним бројем 2 у року од 35 календарских 
дана од дана потписивања уговора. 
Место испоруке: ул. Српских владара бр.165, 12 300 Петровац на Млави. 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурсна документација за ЈНМВ број 19/2018, набавка канцеларијских столица  
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ДОБРА – Набавка канцеларијских столица 
 

Укупан износ понуде без ПДВ-а  
Укупан износ понуде са ПДВ-ом  
Рок плаћања и начин плаћања Рок плаћања је по пријему фактуре, а 

најкасније у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана испоруке и испостављања 
фактуре за испоручену робу.  

Рок важења понуде  _______________ дана (не краћи од 30 
дана) 

Гарантни рок 2 године 
 

Испоручилац се обавезује да испоруку предметних добара изврши за столице 
под редним бројем 1 и 3 у року од 30 календарских дана од дана потписивања 
уговора, а за столице под редним бројем 2 у року од 35 календарских дана од дана 
потписивања уговора. 

 
Цена обухвата све трошкове које понуђач има у вези са извршењем уговорних обавеза- 
испоруком (трошкови превоза, монтирања, осигурања и др.).  

Понуђач је у систему   ПДВ-а    =      ДА  --  НЕ   (заокружити једну опцију) 
    Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне 
документације. 
    Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не 
може бити контрадикторан овим условима. 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________  
 ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
 
1.5.  
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, а 
додатне услове испуљавају заједно. 
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Члан 2.  
 

У складу са понудом Продавац ће испоруку добара - предмет овог уговора 
извршити самостално. 
АЛТЕРНАТИВА:  
У складу са понудом, Продавац ће реализацију уговора делимично поверити 
подизвођачу ________________________, са седиштем 
_______________________________, ПИБ_______________________________, 
матични број ____________________________   
Продавац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 
испоруку добара од стране подизвођача, као да их је сам извео. 
АЛТЕРНАТИВА: 
У складу са наведеном понудом, Продавац ће реализацију уговора извршити са 
следећим члановима групе понуђача:______________________________________, са 
седиштем _______________________________________, ПИБ 
__________________________, матични број __________________ и  
_____________________________________________, са седиштем 
_________________________, ПИБ ____________, матични број ______________. 

Чланови групе понуђача, Наручиоцу за извршење уговорених обавеза 
одоговарају неограничено солидарно.  

Члан 3. 
 
Предмет уговора је набавка канцеларијских столица за потребе Општинске 

управе општине Петровац на Млави. 
 

Члан 4.  
 
 Укупна вредност уговора је ________________динара без ПДВ-а, а што са 
зарачунатим ПДВ-ом чини износ ______________________динара. 

Уговорена цена подразумева и испоруку на адресу наручиоца Српских владара 
165, 12 300 Петровац на Млави у општинској управи Петровац на Млави, монтажу 
испоручених столица, као и све друге зависне трошкове. 

Уговарачи су сагласни да ће се цене из става 1. овог уговора примењивати за 
све време важности уговора.  

Члан 5. 
Уговорне стране су сагласне да је рок испоруке битан елемент овог уговора, и 

да испорука захтеване количине мора бити извршена од стране добаљача за столице 
под редним бројем 1 и 3 у року од 30 календарских дана од дана потписивања 
уговора, а за столице под редним бројем 2 у року од 35 календарских дана од дана 
потписивања уговора. 
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