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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
Комисија Наручиоца сачињава

Измену конкурсне документације број 1
за отворени поступак јавне набавке услуга - Машинска школа-израда техничке документације
за изградњу радионице, бр. XI-13-404-208/2017

Комисија Наручиоца за спровођење отвореног поступка јавне набавке услуга
Машинска школа-израда техничке документације за изградњу радионице- бр. XI-13-404-208/2017,
врши измену Конкурсне документације, у поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75. и чл. 76. Закона - Упутство како се доказује испуњеност тих услова , страна 17/45, a у свему
осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације објавити на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку бр. XI-13-404-208/2017

НАПОМЕНА КОМИСИЈЕ:
ИЗМЕЊЕНЕ СТРАНЕ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

17/45
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из регистра понуђача
или Решење о упису у регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са Законом којим се уређује електронски документ, осим
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без пореза на додату
вредност.
Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора
у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок
извршења услуге. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то
тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који ће бити убачени у идентичне
плаве коверте, те ће све те коверте ставити у провидну кутију одакле ће извући само једну. Уговор ће
бити додељен понуђачу који буде извучен. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац
ће доставити записник извлачења путем жреба.

