
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
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Датум: 09.01.2018. године

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  - Набавка рачунарске опреме за потребе Градске управе

града Панчева, обликована у две партије,
 бр. XI-13-404-256/2017

Комисија Наручиоца за спровођење отвореног поступка јавне набавке -  Набавка рачунарске опреме
за потребе Градске управе града Панчева,  обликована у две партије, бр.  XI-13-404-256/2017,  због
причињене техничке грешке врши измену Конкурсне документације.
Овим  обавештавамо  понуђаче  да  ће  се  измењена  страна Конкурсне  документације  објавити  на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С обзиром на то да је Конкурсна документација измењена 1 дана пре истека рока за подношење 
понуда, рок за подношење понуда који је наведен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној 
документацији Наручиоца је продужен, те ће се у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним 
набавкама објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Нови рок за подношење понуда   је   15.01.2018  .   године до 1  0  :00 часова.  
 

Комисија за јавну набавку бр. XI-13-404-256/2017

НАПОМЕНА КОМИСИЈЕ:
ИЗМЕЊЕНА СТРАНА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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ОБРАЗАЦ 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА ЕЕ

За партију 1.

У складу са чланом 7. став 3. Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске 
ефикасности у поступку јавне набавке добара, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу,  дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести  назив понуђача] у  отвореном
поступку  јавне  набавке  – Набавка рачунарске  опреме  за  потребе  Градске управе  града  Панчева,
обликована у две партије, бр. XI-13-404-256/2017, изјављује да понуђена канцеларијска информатичка
опрема испуњава минималне критеријуме ЕЕ.

Понуђач је дужан да у складу са чланом 8. Правилника о минималним критеријумима у погледу
енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара достави приручник који се односи на 
функцију уштеде енергије и слична питања у области  информационих технологија, који се 
унапред учитава у рачунар или да обезбеди  једноставан курс за подршку управљању 
енергетском ефикасношћу информационих технологија или on-line сервис са информацијама.

Место:_____________                                                           Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________             

Напомена: Понуђач  је  дужан  да  уз  Изјаву  достави  технички  досије  произвођача са   видно
означеним релевантним карактеристикама производа. 

Испуњеност минималних критеријума ЕЕ  за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се
достављањем ове Изјаве.


